
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  6 

ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์  สอนสัปดาห์ที่  8-10 

ช่ือหน่วย  กลุ่มค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแบบงานไฟฟ้า คาบรวม  12 

ช่ือเร่ือง   กลุ่มค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแบบงานไฟฟ้า จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
        ด้านความรู้  

        1.  ค  าสั่ง Erase 
        2.  ค  าสั่ง Copy  
       3.   ค าสั่ง Mirror 
       4.   ค าสั่ง Offset  
       5.   ค  าสั่ง Array 
       6.   ค าสั่ง Move 
       7.   ค าสั่ง Rotate  
       8.   ค าสั่ง Scale  
       9.   ค  าสั่ง  Stretch  
      10.  ค าสั่ง Trim 
      11.  ค าสั่ง Break  
      12.  ค าสั่ง Chamfer 
      13.  ค  าสั่ง Fillet  
      14.  ค  าสั่ง Explode  
ด้านทกัษะ 

15. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Erase ลบเส้นท่ีไม่ตอ้งการ 
     16. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Copy คดัลอกแบบงานท่ีไม่ตอ้งการ 
     17. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Mirror คดัลอกแบบงานท่ีตอ้งการพลิกดา้น 
     19. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Offset ในการสร้างเส้นแบบงานคู่ขนาน 
     20. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Array  คดัลอกแบบงานท่ีตอ้งการ 
     21. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Move เคล่ือนยา้ยแบบงานท่ีตอ้งการ 
     22. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Rotate หมุนแบบงานท่ีตอ้งการ 
     23. ฝึกปฏิบติัการใชค้  าสั่ง Trim ตดัเส้นแบบงานท่ีตอ้งการ 
     24. ฝึกปฏิบติัการเขียนแบบไดอะแกรมวงจรแสงสวา่ง   



 

      ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       25.  ความรับผดิชอบ  ความประหยดั  ความขยนั ความอดทน  แบ่งปัน 

       26.  ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
 

สาระส าคญั 
1. Erase  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการลบวตัถุท่ีไม่ตอ้งการออกจากแบบงาน 
2. Copy  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุใหเ้หมือนกนัทุกประการ 
3. Mirror  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุพลิกกลบัท่ีสะทอ้นจากกระจกเงา 
4. Offset  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการสร้างเส้นคู่ขนานกนัเส้นตรง เส้นโคง้ วงกลม และ วงรี 
5. Array    เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุคร้ังละมากๆ 
6. Move    เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยวตัถุจากท่ี 1 ไปอีกท่ี 1 
7. Rotate   เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการหมุนวตัถุในทิศทางต่างๆ   
8. Scale  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการยอ่ หรือ ขยายวตัถุ 
9. Stretch  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการยดืขยายวตัถุหรือหดวตัถุใหส้ั้นลงได ้
10. Trim  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการตดัเส้นตรง 
11. Break  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการตดัเส้นต่างๆ โดยไม่ตอ้งมีเส้นอา้งอิงในการตดั 
12. Chamfer  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการลบมุมของเส้นตรง 2 เส้น สามารถก าหนดระยะทางได ้
13. Fillet  เป็นค าสัง่ท่ีใชใ้นการการลบมุมมน สามารถก าหนดรัศมีของมุมมนได ้
14. Explodeเป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการระเบิดวตัถุ เพื่อใหว้ตัถุแยกออกจากกนักลายเป็นเส้นธรรมดา 
15. การใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, Rotate และเขียนแบบไดอะแกรมวงจร

ก าลงัและแสงสวา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั อุปกรณ์เคร่ือง

คอมพิวเตอร์  และยงัมีจรรยาบรรณในการใชห้้องคอมพิวเตอร์ร่วมกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงช่วยเสริมสร้างทกัษะ

ความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การสังเกตุ  และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้

นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการ

เตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผล

ตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและ

รอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

                  เขียนแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน 



จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบั ค าสั่ง Erase  Copy  Mirror  Offset  Array  Move  Rotate  Scale  Stretch  Trim 

Break  Chamfer  Fillet  Explode  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะปฏิบติัการใช ้การใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, Rotate, Move  

Rotate  ,Scale,  Stretch , Trim, Break , Chamfer , Fillet  ,Explode และเขียนแบบไดอะแกรมวงจร
ก าลงัและแสงสวา่งได ้อยา่งถูกตอ้ง (ด้านทกัษะ) 

3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียมอุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง   
ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
        1.  อธิบายการใชค้  าสั่ง Erase ได(้ด้านความรู้) 
        2.  อธิบายการใชค้  าสั่ง Copy ได(้ด้านความรู้) 
       3.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Mirror ได(้ด้านความรู้) 
       4.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Offset  ได(้ด้านความรู้) 
       5.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Arrayได(้ด้านความรู้) 
       6.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Move ได(้ด้านความรู้) 
       7.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Rotate ได(้ด้านความรู้) 
       8.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Scale ได(้ด้านความรู้) 
       9.   อธิบายการใชค้  าสั่ง  Stretch ได(้ด้านความรู้) 
      10.  อธิบายการใชค้  าสั่ง Trim ได(้ด้านความรู้) 
      11.  อธิบายการใชค้  าสั่ง Break ได(้ด้านความรู้) 
      12.  อธิบายการใชค้  าสั่ง Chamfer ได(้ด้านความรู้) 
      13.  อธิบายการใชค้  าสั่ง Fillet ได(้ด้านความรู้) 
      14.  อธิบายการใชค้  าสั่ง Explode ได(้ด้านความรู้) 

15   ใชค้  าสั่ง Erase ลบเส้นท่ีไม่ตอ้งการได(้ด้านทกัษะ) 
     16   ใชค้  าสั่ง Copy คดัลอกแบบงานท่ีไม่ตอ้งการได(้ด้านทกัษะ) 
     17.   ใชค้  าสั่ง Mirror คดัลอกแบบงานท่ีตอ้งการพลิกดา้นได(้ด้านทกัษะ) 
     19.   ใชค้  าสั่ง Offset ในการสร้างเส้นแบบงานคู่ขนานได(้ด้านทกัษะ) 
     20.   ใชค้  าสั่ง Array  คดัลอกแบบงานท่ีตอ้งการได(้ด้านทกัษะ) 
     21.   ใชค้  าสั่ง Move เคล่ือนยา้ยแบบงานท่ีตอ้งการได(้ด้านทกัษะ) 



     22. ใชค้  าสั่ง Rotate หมุนแบบงานท่ีตอ้งการได(้ด้านทักษะ) 
     23. ใชค้  าสั่ง Trim ตดัเส้นแบบงานท่ีตอ้งการได(้ด้านทักษะ) 
     24. เขียนแบบไดอะแกรมวงจรแสงสวา่งได ้  (ด้านทกัษะ) 
     25.   เตรียมความพร้อมดา้น   อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชพ้ลงังานไฟฟ้า  อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั    
             ได ้ อยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา   

              การเศรษฐกจิพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
     26.   ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา 

               เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีงและ  

               คุณลกัษณะ3D) 

 

การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1.  ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.  ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move 

,Array, Rotate, Move  Rotate  ,Scale,  Stretch , Trim, Break , Chamfer , Fillet  ,Explode และเขียน
แบบไดอะแกรมวงจรก าลงัและแสงสวา่งได ้อยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนรู้จกัใชไ้ฟฟ้า และจดัการอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, Rotate, Move  Rotate  

,Scale,  Stretch , Trim, Break , Chamfer , Fillet  ,Explode และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงัและ
แสงสวา่งไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 

2.  การใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, Rotate, Move  Rotate  ,Scale,  Stretch , 
Trim, Break , Chamfer , Fillet  ,Explode และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงัและแสงสวา่ง ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งมีเหตุผล และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานและในชีวติประจ าวนัได้ 

3. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
4. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
5. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
6. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
7. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      



8. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
9. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. ปฏิบติัการใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, Rotate, Move  Rotate  ,Scale,  

Stretch , Trim, Break , Chamfer , Fillet  ,Explode และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงัและแสงสวา่ง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามการใช ้ค าสั่ง Erase , 

Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, Rotate, Move  Rotate  ,Scale,  Stretch , Trim, Break , Chamfer 

, Fillet  ,Explode และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงัและแสงสวา่งไดแ้ละมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 

 3.    มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        

 4.    กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   

 5.    แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

 6.    ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

 7.    ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดก้ระบวนการคิดในการใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, Rotate, 

Move  Rotate  ,Scale,  Stretch , Trim, Break , Chamfer , Fillet  ,Explode และเขียนแบบไดอะแกรม

วงจรก าลงัและแสงสวา่งได(้ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

มีความรู้ ความเขา้ใจในการเห็นคุณค่าของการใช ้ค าสั่ง Erase , Copy , Mirror , Offset , Move ,Array, 

Rotate, Move  Rotate  ,Scale,  Stretch , Trim, Break , Chamfer , Fillet  ,Explode และเขียนแบบ

ไดอะแกรมวงจรก าลงัและแสงสวา่ง 

              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. Erase  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการลบวตัถุท่ีไม่ตอ้งการออกจากแบบงาน(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
2. Copy  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุใหเ้หมือนกนัทุกประการ(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
3. Mirror  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุพลิกกลบัท่ีสะทอ้นจากกระจกเงา(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ

ท่ี 3) 
4. Offset  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการสร้างเส้นคู่ขนานกนัเส้นตรง เส้นโคง้ วงกลม และ วงรี(จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมข้อท่ี 4) 
5. Array    เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุคร้ังละมากๆ(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 
6. Move    เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยวตัถุจากท่ี 1 ไปอีกท่ี 1(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
7. Rotate   เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการหมุนวตัถุในทิศทางต่างๆ(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7)   
8. Scale  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการยอ่ หรือ ขยายวตัถุ(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8)   
9. Stretch  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการยดืขยายวตัถุหรือหดวตัถุใหส้ั้นลงได(้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 9)   
10. Trim  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการตดัเส้นตรง(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 10)   
11. Break  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการตดัเส้นต่างๆ โดยไม่ตอ้งมีเส้นอา้งอิงในการตดั(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ข้อท่ี 11)   
12. Chamfer  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการลบมุมของเส้นตรง 2 เส้น สามารถก าหนดระยะทางได(้จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมข้อท่ี 12)   
13. Fillet  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการการลบมุมมน สามารถก าหนดรัศมีของมุมมนได(้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ข้อท่ี 13)   
14. Explodeเป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการระเบิดวตัถุ เพื่อใหว้ตัถุแยกออกจากกนักลายเป็นเส้นธรรมดา(จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 14)   

         • ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 15-24) 
1. ใบงานท่ี 6.1  การใช ้ค าสั่ง Erase ,Copy,Mirror,Offset และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงัไฟฟ้า



(ด้านทกัษะ) 

2. ใบงานท่ี 6.2  การใช ้ค าสั่ง Array,Move,Rotate,Trim และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรแสงสวา่งได้

(ด้านทกัษะ) 

              3.     แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียนหน่วยท่ี  6 
             

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและ

คุณลกัษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  25-26) 
               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 าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแบบงานไฟฟ้า(Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move  
Rotate, Scale, Stretch, Trim, Break, Chamfer, Fillet และ Explode)” น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร  

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

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
1. การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบั “  กลุ่มค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแบบงานไฟฟ้า(Erase, Copy, 

Mirror, Offset, Array, Move  Rotate, Scale, Stretch, Trim, Break, Chamfer, Fillet และ Explode)” 

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 6  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 6 

 

     ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 6  เร่ืองการใช ้ค าสั่ง Erase ,Copy,Mirror,Offset และเขียนแบบไดอะแกรมวงจร

ก าลงัไฟฟ้า , การใช ้ค าสั่ง Array,Move,Rotate,Trim และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรแสงสวา่งได้

ตามรูปท่ีก าหนดได ้

2.   ร่วมกนัสรุปเน้ือหาของ   “กลุ่มค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแบบงานไฟฟ้า” 
3.   รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “กลุ่มค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแบบงานไฟฟ้า” 

 

   หลงัเรียน 
            1.    ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

            2.    ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
              สร้างช้ินงานใหม่โดยใช ้ค าสั่ง Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move  Rotate, Scale, Stretch, Trim, 

Break, Chamfer, Fillet และ Explode และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงัไฟฟ้า - วงจรแสงสวา่งไดต้ามรูปท่ี

ก าหนดได ้

 

 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 1.  หนงัสือเรียนวชิา เขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์   

             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน   

             3.   ใบงานท่ี 6  เร่ือง กลุ่มค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ขแบบงานไฟฟ้า 

             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 6  สร้างช้ินงานใหม่โดยใช ้ค าสั่ง Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, 

Move  Rotate, Scale, Stretch, Trim, Break, Chamfer, Fillet และ Explode และเขียนแบบ

ไดอะแกรมวงจรก าลงัไฟฟ้า - วงจรแสงสวา่งไดต้ามรูปท่ีก าหนดได ้

1. สังเกตการท างานกลุ่ม 
 

            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  

                 ตรวจผลงาน สร้างช้ินงานใหม่โดยใช ้ค าสั่ง Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move  Rotate, Scale, 

Stretch, Trim, Break, Chamfer, Fillet และ Explode และเขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงัไฟฟ้า – วงจรแสงสวา่ง

ไดต้ามรูปท่ีก าหนดได ้

 

 

 



รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1        อธิบายการใชค้  าสั่ง Erase ได ้

1.  วธีิการประเมิน                     :    ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน             :     อธิบายการใชค้  าสั่ง Erase ได ้จะได ้ 2  คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2        อธิบายการใชค้  าสั่ง Copy ได ้

1. วธีิการประเมิน                    :     ทดสอบ             
2.  เคร่ืองมือ                             :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน         :     อธิบายการใชค้  าสั่ง Copy ได ้จะได ้ 2  คะแนน                                                         

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3      อธิบายการใชค้  าสั่ง Mirror ได ้

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน         :    อธิบายการใชค้  าสั่ง Mirror ได ้ จะได ้ 2  คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4       อธิบายการใชค้  าสั่ง Offset  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการใชค้  าสั่ง Offset  ได ้ จะได ้ 2   คะแนน   

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่5     อธิบายการใชค้  าสั่งArray  ได ้

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

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน     :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)   



  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่6        อธิบายการใชค้  าสั่ง Move  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2.  เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการใชค้  าสั่ง Move  ได ้   จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่7        อธิบายการใชค้  าสั่ง Rotate  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการใชค้  าสั่ง Rotate  ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่8       อธิบายการใชค้  าสั่ง Scale  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการใชค้  าสั่ง Scale  ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่9         อธิบายการใชค้  าสั่ง Trim  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการใชค้  าสั่ง Trim  ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่10         อธิบายการใชค้  าสั่ง Trim  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการใชค้  าสั่ง Trim  ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่11        อธิบายการใชค้  าสั่ง Break  ได ้



1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            อธิบายการใชค้  าสั่ง Break  ได ้จะได ้ 2   คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่12        อธิบายการใชค้  าสั่ง   Chamfer  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑ์การให้คะแนน            อธิบายการใชค้  าสั่ง   Chamfer  ได ้  จะได ้ 2   คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่13        อธิบายการใชค้  าสั่ง   Fillet  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑ์การให้คะแนน            อธิบายการใชค้  าสั่ง   Fillet  ได ้  จะได ้ 2   คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่14        อธิบายการใชค้  าสั่ง   Explode ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑ์การให้คะแนน            อธิบายการใชค้  าสั่ง   Explode ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่15-24     การใชค้  าสั่ง Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move  Rotate, Scale,   

                                                             Stretch, Trim, Break, Chamfer, Fillet และ Explode และเขียนแบบ  

                                                             ไดอะแกรมวงจรก าลงัไฟฟ้า - วงจรแสงสวา่งไดต้ามรูปท่ีก าหนดได ้

       วธีิการประเมิน                       :     ตรวจผลงาน 

1. เคร่ืองมือ                               :     แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

2. เกณฑ์การให้คะแนน             :    การใชค้  าสั่ง Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move  Rotate, Scale,   

                                                             Stretch, Trim, Break, Chamfer, Fillet และ Explode และเขียนแบบ  

                                                             ไดอะแกรมวงจรก าลงัไฟฟ้า - วงจรแสงสวา่งไดต้ามรูปท่ีก าหนดได ้



                                                             จะได ้  10  คะแนน    

1.         3.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน     :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 8  คะแนน)     

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 25    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 ่26      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 4 คะแนน)   

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
บทที ่6  กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ส าหรับแก้ไขแบบงานไฟฟ้า 

 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “กลุ่มค าสั่งท่ีใชส้ าหรับแกไ้ข
แบบงานไฟฟ้า” 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1. จงบอกความหมายของค าสั่งต่อไปน้ี 
 Erase   
 Mirror   
 Offset   
 Array   
 Move   
 Rotate   
 Scale   
 Stretch   
 Trim   

2..  จงบอกความแตกต่างการใชค้  าสั่ง Copy   และ  Mirror 
 
3. จงอธิบายขั้นตอนการ Copy  หลายๆ รูป มาพอสังเขป 

 

4.จงบอกความแตกต่างการคดัลอกวตัถุแบบ Rectangular Array และ Polar Array 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                     แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
1. จงบอกความหมายของค าสั่งต่อไปน้ี 
 Erase  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการลบวตัถุท่ีไม่ตอ้งการออกจากแบบงานCopy   
 Mirror  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุพลิกกลบัท่ีสะทอ้นจากกระจกเงา 
 Offset  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการสร้างเส้นคู่ขนานกนัเส้นตรง เส้นโคง้ วงกลม และ วงรี 
 Array  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุคร้ังละมากๆ 
 Move  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยวตัถุจากท่ี 1 ไปอีกท่ี 1 
 Rotate  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการหมุนวตัถุในทิศทางต่างๆ 
 Scale  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการยอ่ หรือ ขยายวตัถุ 
 Stretch  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการยดืขยายวตัถุหรือหดวตัถุใหส้ั้นลงได ้
 Trim  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการตดัเส้นตรง 

2..  จงบอกความแตกต่างการใชค้  าสั่ง Copy   และ  Mirror 
Copy  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอกวตัถุใหเ้หมือนกนัทุกประการ แต่ Mirror  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการคดัลอก
วตัถุพลิกกลบัท่ีสะทอ้นจากกระจกเงา 

3. จงอธิบายขั้นตอนการ Copy  หลายๆ รูป มาพอสังเขป 
1. คลิกเมนู Modify / Copy 
2.  แลว้กด Enter  พิมพ ์M แลว้กด Enter เพื่อเลือกการ Copy หลายรูป 

4.จงบอกความแตกต่างการคดัลอกวตัถุแบบ Rectangular Array และ Polar Array 
Rectangular Array  เป็นการคดัลอกวตัถุท่ีก าหนดระยะห่างของแถว และระยะห่างของคอลมัน์ รูปท่ีไดจ้ะ
มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้  แต่  Polar Array  เป็นการคดัลอกวตัถุท่ีก าหนดจ านวนของวตัถุ และก าหนด
มุมของวตัถุ รูปท่ีไดจ้ะเป็นรูปท่ีวตัถุอยูล่อ้มรอบวงกลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ่6   กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ส าหรับแก้ไขแบบงานไฟฟ้า ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

ที่ รายการประเมินตามสภาพจริง 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ 

1 อธิบายการใช้ค าส่ัง Erase ได้ 2  

2 อธิบายการใช้ค าส่ัง Copyได้ 2  

3 อธิบายการใช้ค าส่ัง Mirrorได้ 2  

4 อธิบายการใช้ค าส่ัง Offsetได้ 2  

5 อธิบายการใช้ค าส่ัง Arrayได้ 2  

6 อธิบายการใช้ค าส่ัง Moveได้ 2  

7 อธิบายการใช้ค าส่ัง Rotateได้ 2  

8 อธิบายการใช้ค าส่ัง scaleได้ 2  

9 อธิบายการใช้ค าส่ัง Stretchได้ 2  

10 อธิบายการใช้ค าส่ัง Trimได้ 2  

11 อธิบายการใช้ค าส่ัง  Breakได้ 2  

12 อธิบายการใช้ค าส่ัง Chamferได้ 2  

13 อธิบายการใช้ค าส่ัง Filletได้ 2  

14 อธิบายการใช้ค าส่ัง Explodeได้ 2  

15 
ฝึกปฏิบัติการใช้ค าส่ัง Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move, 
Rotate, scale, Stretch, Trim, Break, Chamfer, Fillet, Explode และ
เขียนแบบไดอะแกรมวงจรก าลงั-แสงสว่างได้ 
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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 ่6  

วชิา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพวิเตอร์ 
รหัส 3104-2005 

เร่ือง  กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ส าหรับแก้ไขแบบงานไฟฟ้า ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. การใช้ค าส่ัง Erase    

2. การใช้ค าส่ัง Copy    

3. การใช้ค าส่ัง Mirror    

4. การใช้ค าส่ัง Offset    

5.การใช้ค าส่ัง Array    

6.การใช้ค าส่ัง Move    

7.การใช้ค าส่ัง Rotate    

8.การใช้ค าส่ัง scale    

9.การใช้ค าส่ัง Stretch    

10.การใช้ค าส่ัง Trim    

11.การใช้ค าส่ัง  Break    

12.การใช้ค าส่ัง Chamfer    

13.การใช้ค าส่ัง Fillet    

14.การใช้ค าส่ัง Explode    

15.ฝึกปฏิบัติตามใบงานที ่6.1-6.2    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. ความเอาใจใส่ในงาน    

2. การให้ความร่วมมือ    

3.การใช้พลงังานและวสัดุอย่างประหยดัและคุ้มค่า    

4.มีความเพยีรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน    
 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที ่6   กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ส าหรับแก้ไขแบบงานไฟฟ้า 

จงพจิารณาเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  ค  าสั่ง  Erase   จะอยูใ่นเมนูใด 

ก.   File                     ข.  Draw                 ค.    Modify           ง.    Tool 

2.  ถา้ตอ้งการลบวตัถุในบรรทดั  Command   จะท าอยา่งไร 

ก.  พิมพ ์ E  แลว้กด  Enter                                   ข.  พิมพ ์ C  แลว้กด  Enter                                  

ค.  พิมพ ์ Co  แลว้กด  Enter                                 ง.พิมพ ์ Cha  แลว้กด  Enter                                  

3.    ถา้ตอ้งการเขียนรูปวงรี2  รูปขนานกนัจะใชค้  าสั่งอะไร 

ก.    Rotate               ข.  Mirror               ค.  Offset          ง.     Array 

4.  ถา้ตอ้งการพริกกลบัของรูปหอ้งนอนจะใชค้  าสั่งอะไร 

ก.    Rotate               ข.  Mirror               ค.  Offset          ง.     Array 

5.   ท่ีบรรทดั Command  ปรากฎขอ้ความ”Specfity  base  point  of  mirror  line  :”หมายถึงอะไร 

ก.   เพื่อยนืยนัค าสั่ง                                               ข.   เลือกวตัถุแลว้เคร่ืองจะแจง้จ านวนใหท้ราบ 

ค.    ก าหนดจุด  Mirror  ขอวตัถุมุมท่ี  1                ง.  ก าหนดจุด  Mirror  ขอวตัถุมุมท่ี  2                  

6.  ท่ีบรรทดั Command  ปรากฎขอ้ความ”Specfity  base  point  of  mirror  line  :”หมายถึงอะไร 

ก.  เลือกวตัถุท่ีตอ้งการเคล่ือนยา้ย                          ข.  ก าหนดจุดอา้งอิงในการเคค่ือนยา้ย 

ค.   ก าหนดจุดวางวตัถุท่ีเคล่ือนยา้ย                        ง.   เพื่อยนืยนัค าสั่ง 

7.  ค  าสั่งท่ีใชใ้นการตดัเส้นต่างๆ  โดยไม่ตอ้งมีเส้นอา้งอิงในการตดัคือค าสั่งอะไร 

ก.  Move                ข.  Stretch              ค.  Trim                  ง.      Break 

 

8.  ถา้ตอ้งการระเบิดเส้น  Pline  จะใชค้  าสั่งอะไร 

ก.  Rotate               ข.  Exprode             ค.  Array                ง.    Copy 

9.   จากรูป        หมายถึงค าสั่งอะไร 

ก.   Offset               ข.  Break                ค. Array                  ง.    Copy 

 

10.  จากรูป         หมายถึงค าสั่งอะไร 

ก.  Erase                 ข.  Rotate                ค.  Mirror                ง.   Fillet 



11. จากรูป           เป็นค าสั่งท่ีใชท้  าอะไร 

ก.  หมุนวตัถุในทิศทางต่างๆ                            ข.  การยอ่ขยายวตัถุ 

ค.  การตดัเส้นตรง                                            ง.  การยดืขยายวตัถุ  หรือหดวตัถุใหส้ั้นลง  
 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

           1.ข              2.ง          3.ก          4.ก          5.ข           6.ข         7.ง          8.ค        9.ข         10.ง         11.ง       
     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลงัการสอน 

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

1.)ผลการสอน 

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

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

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

2.) ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

 

3.)  การแกปั้ญหา 

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

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

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

 

4.)   เร่ืองท่ีน าไปสู่การวิจยัในชั้นเรียน 

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

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

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

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

              ครูผูส้อน                                                     หวัหนา้แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

 

 



 

ใบงานที ่6.1 

เร่ือง  กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ส าหรับแก้ไขแบบงานไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนไดอะแกรมวงจรก าลงั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานที ่6.2 

เร่ือง  กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ส าหรับแก้ไขแบบงานไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนไดอะแกรมวงจรแสงสวา่ง 

 


