
 
 
 
 

แผนการจัดเรียนรู�และการประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 
กลุ�มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน   1.0 หน�วยกิต        
รายวิชา ง20214  คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบและสร�างต�นแบบ  เวลา 2 คาบ / สัปดาห�  
ช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 3                        ภาคเรียนท่ี 1      ป(การศึกษา 2558 
ครูผู�สอน นางอุบลรัตน�  กฐินหอม 
********************************************************************************************************* 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใช�งานและการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบงาน 3 มิติ 
การติดต้ังและการปรับแต�งส�วนประกอบของโปรแกรมรู�จักและสามารถใช�งานคําสั่งต�าง ๆ ของการออกแบบ 
งาน 3 มิติ การสร�างผลงานเพ่ือการนําเสนอ การสร�างงานเขียนแบบ 2 มิติ จากงาน 3 มิติ การสร�างงานรวม 
ภาพ 3 มิติ หลายชิ้นส�วนปฏิบัติการใช�งาน และการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือสร�างต�นแบบ การติดต้ัง
และปรับแต�งแก�ไขงานออกแบบ 3 มิติเพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจ การใช�งานและการทํางานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกเเบบงาน 2 มิติ การติดต้ังและการปรับแต�งส�วนประกอบของโปรแกรมรู�จักและสามารถ
ใช�งาน คําสั่งต�าง ๆ ของการ 

ออกแบบงาน 2 มิติ การสร�างผลงานเพ่ือการนําเสนอ การสร�างงานเขียนแบบ 2 มิตินํากระบวนการ
เทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ในการสร�างสรรค�สิ่งของเครื่องใช� อย�างปลอดภัยและมีหลักการออกแบบโดยถ�ายทอด
ความคิดของวิธีการเป>นภาพร�าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพ่ือนําไปสู�การสร�างต�นแบบของสิ่งของเครื่องใช�หรือถ�ายทอด
ความคิดของวิธีการ เป>นแบบจําลองความคิดและการรายงานผล โดยนําเสนอผ�านโปรแกรมนําเสนองาน โปรแกรม 
Google SketchUP  8 สามารถสร�างชิ้นงานอย�างสร�างสรรค� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช�อินเทอร�เน็ต โดยเห็น
คุณค�าในการใช�กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช�ทรัพยากรอย�างรอบคอบ คุ�มค�า ต�อการนําไปใช� 
2.  ตัวช้ีวัด 

1 อธิบายความเป>นมาของการเขียนแบบ-ออกแบบโดยใช�คอมพิวเตอร�จากอดีตถึงปOจจุบัน 
2 บอกประโยชน�และความสําคัญของการใช�คอมพิวเตอร�ในการเขียนแบบ 
3  สามารถใช�อุปกรณ�ต�างๆท่ีใช�ในการออกแบบ ด�านคอมพิวเตอร� 
4 อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือออกแบบงาน  3  มิติ 
5 สามารถใช�คําสั่งต�างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับงานออกแบบ 3  มิติ 
6  สามารถสร�างวัตถุ การปรับแต�งแก�ไขวัตถุ การควบคุมการทํางาน  
7 มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบ โดยใช�โปรแกรม Google SketchUP 8 
8 สามารถใช�งานเครื่องมือต�างๆ ได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม 
9 สามารถประยุกต�ใช�งานกับโปรแกรมอ่ืนหรืองานต�างๆได� 



 
 
3.  กําหนดการสอนและจุดประสงค1การเรียนรู� 
 

สัปดาห�ท่ี คาบท่ี เน้ือหา/สาระการเรียนรู� ผลการเรยีนรู�ท่ีคาดหวัง 

1 1 ปฐมนิเทศและบทนํา 
 แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การวัดและ 
     ประเมินผลการเรียน 

มีความเข�าใจ วิธีการเรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 

1 2 ความเป>นมาของการออกแบบชิ้นงาน  
โดยใช�คอมพิวเตอร� 

มีความรู�ความเข�าใจความเป>นมาของการ
ออกแบบชิ้นงาน โดยใช�คอมพิวเตอร�อย�าง
ถูกต�อง 

2 
 

3 ประโยชน�และความสําคัญของการใช�
คอมพิวเตอร�ในการออกแบบชิ้นงาน 

มีความรู�ความเข�าใจประโยชน�และ
ความสําคัญของการใช�คอมพิวเตอร�ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 

2 
 

4 อุปกรณ�ต�างๆท่ีใช�ในการออกแบบชิ้นงานด�าน
คอมพิวเตอร� 

มีความรู� ความชํานาญในการใช�อุปกรณ�
ต�างๆท่ีใช�ในการออกแบบชิ้นงานด�าน
คอมพิวเตอร� 

3 
 

5-6 
การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือ
ออกแบบงาน 3 มิติ 

มีความรู�ความเข�าใจในการทํางานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือ ออกแบบงาน  
3 มิติ 

4 
 

7-8 
 

การใช�คําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับ
งานออกแบบ 3 มิติ 

สามารถออกแบบชิ้นงานโดยการใช�คําสั่ง
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับงาน
ออกแบบ 3 มิติ ได�อย�างถูกต�อง 

5 - 8 
 

9-16 
 

การออกแบบชิ้นงาน โดยใช�โปรแกรม Google 
SketchUP 8 
 

สามารถการออกแบบชิ้นงาน โดยใช�
โปรแกรม Google SketchUP 8 สร�าง 
ชิ้นงาน ได�อย�างถูกต�อง 

9 - 15 17-30 
การออกแบบด�วยการใช�งานเครื่องมือต�าง ๆ 
 

สามารถเข�าใจ และออกแบบชิ้นงานด�วย
การใช�เครื่องมือต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 

16 - 18 31-36 
การเขียนแบบภาพ 3 มิติ สามารถเข�าใจ และเขียนแบบภาพ 3 มิติ 

ในลักษณะมุมมองต�างๆ ได�อย�างถูกต�อง 
19 
 

37-38 
 

การสร�างวัตถุ การปรับแต�งแก�ไขวัตถุ การ
ควบคุมการทํางาน  

สามารถสร�างวัตถุ   ปรับแต�งแก�ไขวัตถุ 
การควบคุมการทํางาน ได�อย�างถูกต�อง 

20 
 

39-40 
 

สอบปฏิบัติชิ้นงานออกแบบชิ้นงาน  

 



 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. การเรียนรู�จากประสบการณ�โดยมีการกําหนดชิ้นงานให�ไปศึกษาค�นคว�า 
  2. การสาธิต 
  3. การฝUกทักษะปฏิบัติจริง 
  4. การทําใบงาน 
     
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู�และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ง20214  ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปVการศึกษา 2558  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู� ดังนี้ 
 4.1    ประเมินจากใบงานหรือการบ�านท่ีมอบหมาย                60        คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย   10 คะแนน 
 4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค      10  คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสอบปลายภาค      20  คะแนน 
          รวม 100  คะแนน 
รายละเอียดการประเมินผลแต�ละหัวข�อเป4นดังนี้ 
4.1    ประเมินจากใบงาน และช้ินงาน (60 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 

ของ
งาน 

วันท่ีมอบ 
หมาย
งาน 

กําหนดส�ง 
เวลาท่ี

นักเรียน
ควรใช� 

คะแนน 

1.ประเมินจากการทําใบงานครั้งท่ี 1 งานเด่ียว   100 นาที 10 
2.ประเมินจากการทําใบงานครั้งท่ี 2 งานเด่ียว   100 นาที 10 
3.ประเมินจากการทําใบงานครั้งท่ี 3 งานเด่ียว   100 นาที 10 
4.ประเมินจากการทําใบงานครั้งท่ี 4 งานเด่ียว   100 นาที 10 
5.ประเมินจากการทําใบงานครั้งท่ี 5 งานเด่ียว   100 นาที 10 
6.ประเมินจากการทําใบงานครั้งท่ี 6 งานเด่ียว   100 นาที 10 

                                                                                                          รวม 60 
 
หมายเหตุ    1. เวลาท่ีนักเรียนควรใช� หมายถึง เวลาท่ีครูได�พิจารณาว�า ในการทํางานหรือการบ�านชิ้นนั้น ๆ   
                     นักเรียนควรใช�เวลาทําประมาณเท�าใด การประมาณการดังกล�าว ครูได�พิจารณาจากความยาก   
                     ความซับซ�อน และปริมาณของงานหรือการบ�านชิ้นนั้น ๆ  
                 2. งานหรือการบ�านท่ีมอบหมายแต�ไม�ได�คิดคะแนนก็ได�นําเสนอไว�ในตารางนี้ด�วย  เพ่ือเป>น 
                      ข�อมูลว�างานหรือการบ�านท่ีได�มอบหมายท้ังหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต�องใช�เวลาทํามาก 
                      น�อยเพียงใด 
 3.  การปฏิบัติงานเน�นให�นักเรียนได�ลงมือปฏิบัติเป>นกลุ�ม แต�ให�เขียนรายงานเป>นรายบุคคล 
                      เพ่ือ ดูการทํางานของแต�ละคน  



 
                      
4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ง20214  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปVการศึกษา 2558   
ได�กําหนดหัวข�อการประเมิน ดังแสดงในตารางข�างล�าง 

หัวข�อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต�องปรับปรง 
(1) 

1.   ความสนใจใฝ\รู�หรือความอยากรู�อยากเห็น      
2.   ความรับผิดชอบ ความมุ�งม่ัน อดทน      
3.   ความมีเหตุผล      
4.   ความมีระเบียบและรอบคอบ      
5.   ความซ่ือสัตย�      
6.   ความใจกว�างร�วมแสดงความคิดเห็น และ 
     รับฟOง ความคิดของผู�อ่ืน   

     

รวม      
รวมคะแนนจิตพิสัย 10 

 
4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (10 คะแนน) 
 กําหนดการสอบกลางภาคจากการผลิตชิ้นงานเขียนแบบ เวลาท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน  100  นาที 
 เนื้อหาชิ้นงาน ลักษณะชิ้นงาน จํานวนชิ้นงานแต�ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง 

 หัวข�อท่ีใช�ในการสอบ 
ลักษณะและจํานวน 
ข�อสอบ 

คะแนน 

1. การออกแบบชิ้นงาน ชิ้นงาน 10 
 
4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
 กําหนดการสอบปลายภาคจากการปฏิบัติงาน  เวลาท่ีใช�ในการสอบปฏิบัติงาน  100 นาที 
 เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข�อสอบ จํานวนข�อสอบย�อยแต�ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง  
 

หัวข�อท่ีใช�ในการสอบ 
ลักษณะและ 
จํานวนข�อสอบ 

คะแนน 

1. การสอบการออกแบบชิ้นงานแบบ 3 มิติ สอบปฏิบัติ 20 
 


