
 
 

แผนการจัดและการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา  ง30210 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ                         1.5  หนวยกิต        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5                        ภาคเรียนท่ี 1      ปการศึกษา 2558 
อาจารยผูสอน   นางพรพิมล  ชุมแสง 
   

********************************************************************************************************* 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 มิติ การติดต้ังโปรแกรม 
สวนประกอบตางๆของโปรแกรม การจดัเก็บขอมูล หลักการเขียนแบบแปลน 2 มิติ ระบบโคออดิเนต การกําหนด
ขอบเขตในการเขียนภาพ การต้ังระยะจุดกริดและสแน็ป การเรียกใชคําสั่ง การเลือกวัตถุ การสรางวัตถุ         
การปรับปรุงแกไขวัตถุ การสราง เลเยอร การบอกขนาดและเขียนขอความ การสรางวัตถุสําเร็จรูปและการ
นํามาใชงาน 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
แกปญหา และนําไปประยุกตใชในการทํางานดานอื่นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 
2.  ผลการเรียนรู 

เมื่อเรียนจบรายวิชาน้ี นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความเปนมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใชคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบัน 
2. บอกประโยชนและความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ 
3. สามารถใชอุปกรณตางๆที่ใชในการเขียนแบบ-ออกแบบ ดานคอมพิวเตอร 
4. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่การเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิติ 
5. สามารถใชคําสั่งตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิติ 
6. สามารถสรางวัตถุการปรับแตงแกไขวัตถุการควบคุมการทํางาน การบอกระยะการ PLOT 
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
8. สามารถประยุกตใชงานกับโปรแกรมอื่นหรืองานตางๆ ได 
9. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ออกแบบงาน 3 มิติ 
10. สามารถใชคําสั่งตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบงาน 3 มิติ 
11. สามารถสรางวัตถุ การปรบัแตงแกไขวัตถุ การ RENDER การทําภาพเคลื่อนไหว 
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่การออกแบบ 
13. สามารถประยุกตใชงานกับโปรแกรมอื่นหรืองานตางๆได 
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3.  กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู 
 

สัปดาหท่ี คาบท่ี เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1 1 ปฐมนิเทศและบทนํา 

แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 

มีความเขาใจ วิธีการเรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 

1 2 ความเปนมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ  
โดยใชคอมพิวเตอร 

มีความรูความเขาใจความเปนมาของการ
เขียนแบบ-ออกแบบ โดยใชคอมพิวเตอร
อยางถูกตอง 

2 
 

3 ประโยชนและความสําคัญของการใช
คอมพิวเตอรในการเขียนแบบ 

มีความรูความเขาใจประโยชนและ
ความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรในการ
เขียนแบบ 

2 
 

4 อุปกรณตางๆที่ใชในการเขียนแบบ-ออกแบบ
ดานคอมพิวเตอร 

มีความรู ความชํานาญในการใชอุปกรณ
ตางๆที่ใชในการเขียนแบบ-ออกแบบดาน
คอมพิวเตอร 

3 
 

5-6 
การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเขียน
แบบ-ออกแบบงาน 2 มิติ 

มีความรูความเขาใจในการทํางานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเขียนแบบ-
ออกแบบงาน 2 มิติ 

4 
 

7-8 
การใชคําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
งานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิติ 

สามารถเขียนแบบโดยการใชคําสั่งของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบังานเขียน
แบบ-ออกแบบ 2 มิติ ไดอยางถูกตอง 

5 
 

9-10 
การเขียนแบบ โดยใชโปรแกรม AutoCAD 
สราง template 

สามารถการเขียนแบบ โดยใชโปรแกรม 
AutoCAD สราง template ไดอยาง
ถูกตอง 

6 
 

11-12 
 

การเขียนแบบภาพออบบลิค 
 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ      
ออบบลิคลกัษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

7 13-14 
การเขียนแบบภาพออบบลิค 
 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ      
ออบบลิคลกัษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

8 15-16 
การเขียนแบบภาพออบบลิค 
 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ      
ออบบลิคลกัษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

9 17-18 
การเขียนแบบภาพออบบลิค 
 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ      
ออบบลิคลกัษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

10 19-20 
การเขียนแบบภาพไอโซเมตรกิ 
 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ ไอโซ
เมตรกิ ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

11 21-22  สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ ไอโซ
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สัปดาหท่ี คาบท่ี เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
การเขียนแบบภาพไอโซเมตรกิ 
 

เมตรกิ ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

12 23-24 
 
การเขียนแบบภาพไอโซเมตรกิ 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ ไอโซ
เมตรกิ ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

13 25-26 
 
การเขียนแบบภาพไอโซเมตรกิ 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ ไอโซ
เมตรกิ ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

14 27-28 
 
การเขียนแบบภาพไอโซเมตรกิ 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ ไอโซ
เมตรกิ ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

15 29-30 
 
การเขียนแบบภาพไอโซเมตรกิ 

สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ ไอโซ
เมตรกิ ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

16 31-32 
การเขียนแบบภาพ 3 มิติ สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ 3 มิติ 

ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยางถูกตอง 

17 33-34 
การเขียนแบบภาพ 3 มิติ สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ 3 มิติ 

ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยางถูกตอง 

18 35-36 
การเขียนแบบภาพ 3 มิติ สามารถเขาใจ และเขียนแบบภาพ 3 มิติ 

ในลักษณะมุมมองตางๆ ไดอยางถูกตอง 

19 
 

37-38 
การสรางวัตถุ การปรับแตงแกไขวัตถุ การ
ควบคุมการทํางาน การบอกระยะการ PLOT 

สามารถสรางวัตถุ   ปรับแตงแกไขวัตถุ 
การควบคุมการทํางาน การบอกระยะการ 
PLOT ไดอยางถูกตอง 

20 
 

39-40 
สอบปฏิบัติช้ินงานเขียนแบบ  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. การเรียนรูจากประสบการณโดยมีการกําหนดช้ินงานใหไปศึกษาคนควา 
  2. การสาธิต 
  3. การฝกทักษะปฏิบัติจริง 
  4. การทําใบงาน 
  4.  แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ง 30210 ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู ดังน้ี 
 4.1    ประเมินจากใบงานหรือการบานที่มอบหมาย                70        คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพสิัย    10 คะแนน 
 4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค      10  คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสอบปลายภาค      10  คะแนน 
          รวม 100  คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอเปนดังน้ี 
4.1    ประเมินจากใบงาน และชิ้นงาน (70 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 

ของ
งาน 

วันท่ีมอบ 
หมาย
งาน 

กําหนดสง 
เวลาท่ี

นักเรียน
ควรใช 

คะแนน 

1.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 1 งานเด่ียว   100 นาที 10 
2.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 2 งานเด่ียว   100 นาที 10 
3.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 3 งานเด่ียว   100 นาที 15 
4.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 4 งานเด่ียว   100 นาที 15 
5.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 5 งานเด่ียว   100 นาที 20 
รวม     70 
หมายเหตุ    1. เวลาที่นักเรียนควรใช หมายถึง เวลาที่ครูไดพจิารณาวา ในการทํางานหรอืการบานช้ินน้ัน ๆ   
                      นักเรียนควรใชเวลาทําประมาณเทาใด การประมาณการดังกลาว ครูไดพิจารณาจากความยาก   
                      ความซับซอน และปริมาณของงานหรือการบานช้ินน้ัน ๆ  
                 2. งานหรือการบานที่มอบหมายแตไมไดคิดคะแนนก็ไดนําเสนอไวในตารางน้ีดวย  เพื่อเปนขอมูล 
                      วางานหรือการบานที่ไดมอบหมายทั้งหมดของรายวิชาน้ีนักเรียนจะตองใชเวลาทํามากนอยเพียงใด 
                   3. การปฏิบัติงานเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติเปนกลุม แตใหเขียนรายงานเปนรายบุคคลเพือ่ดู 
                      การทํางานของแตละคน  
        4.2  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ง 30210 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558      
ไดกําหนดหัวขอการประเมิน ดังแสดงในตารางขางลาง 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ตองปรับปรง 
(1) 

1.   ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น      
2.   ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น อดทน      
3.   ความมีเหตุผล      
4.   ความมีระเบียบและรอบคอบ      
5.   ความซื่อสัตย      
6.  ความใจกวางรวมแสดงความคิดเห็น และรบั

ฟง ความคิดของผูอื่น   
     

รวม      
รวมคะแนนจิตพิสัย 10 
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4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (10 คะแนน) 
 กําหนดการสอบกลางภาคจากการผลิตช้ินงานเขียนแบบ ระหวางวันที่........................................ พ.ศ. 2558 
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  100  นาที 
 เน้ือหาช้ินงาน ลกัษณะช้ินงาน จํานวนช้ินงานแตละครัง้มรีายละเอียด ดังตาราง 

 หัวขอท่ีใชในการสอบ 
ลักษณะและจํานวน

ขอสอบ 
คะแนน 

1. การออกแบบช้ินงานเขียนแบบ ช้ินงาน 10 

   
 

4.4  การประเมินจากการสอบปลายภาค (10 คะแนน) 
 กําหนดการสอบปลายภาคจากการปฏิบัติงาน ระหวางวันที.่............................................... พ.ศ. 2558    
เวลาที่ใชในการสอบปฏิบัติงาน  100 นาที 
 เน้ือหาทีส่อบ ลักษณะขอสอบ จํานวนขอสอบยอยแตละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง  

หัวขอท่ีใชในการสอบ 
ลักษณะและ

จํานวน
ขอสอบ 

คะแนน 

การสอบการออกแบบช้ินงานเขียนแบบ 3 มิติ สอบปฏิบัติ 10 
 


