แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัส ๒๐๑๑๑๓๐๔ วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้ วยด้ วยคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม

จัดทาโดย
อาจารย์ สมศักดิ์ แสนเมือง

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

คานา
แผนจัดการเรี ยนรู ้แบบบู รณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เล่มนี้เป็ นการจัดทา
แผนการสอนที่มุ่งเน้น การให้ความความรู ้ในภาคทฤษฎีและ การฝึ กทักษะในภาคปฏิบตั ิให้เกิด ขึ้นกับ
นักเรี ยนให้มากที่สุดโดยกา หนดให้มี การบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าไปในแผนการสอน เพื่อให้
นักเรี ยน มีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทั้ง ๓ ด้านประกอบด้วย ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย
แผนการ จัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชา มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม เล่มนี้ได้แบ่ง เนื้อหา การเรี ยนรู ้
ออกเป็ น ๗ หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ ๑ ความรู ้พ้นื ฐานเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ ในงานเขียนแบบ หน่วยที่ ๒
การเริ่ มต้นเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD หน่วยที่ ๓ คาสัง่ ในการเขียนและแก้ไขแบบแปลน หน่วยที่
๔ การ เขียนตัวอักษรและระบุ ขนาดใ นแบบ แปลน หน่วยที่ ๕ เทคนิคการเขียนแบบด้วยโปรแกรม
AutoCAD หน่วยที่ ๖ การใช้เลย์เอาท์และการพิมพ์แบบแปลน หน่วยที่ ๗ การประยุกต์ใช้คาสั่งเพื่อเขียน
แบบไฟฟ้าและแบบที่เกี่ยวข้อง
สาหรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชานี้ ผูจ้ ดั ทาได้ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจและเวลาในการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการเรี ยนกา รสอน และการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ท้ายที่สุดนี้ ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณผูท้ ี่สร้างแหล่งความรู ้ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วน
สาคัญที่ทาให้แผนการ จัดการเรี ยนรู ้วชิ ามอเตอร์ ไฟฟ้า และการควบคุม เล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ เป็ นที่เ รี ยบร้อย
และหากมี ขอ้ บกพร่ องหรื อมีขอ้ เสนอแนะประการใด ผูจ้ ดั ทาขอรับคาแนะนาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
ต่อไป

นายสมศักดิ์ แสนเมือง
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียดของรายวิชา
สาขาวิชา/คณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

หมวดที่ ๑. ลักษณะและข้ อมูลโดยทัว่ ไปของรายวิชา
๑.รหัสและชื่ อรายวิชา
๒๐๑๑๑๓๐๔
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
๒.จานวนหน่ วยกิต
๓ (๒-๓-๕) หน่วยกิต
๓.หลักสู ตร และประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาชีพเลือก
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ สมศักดิ์ แสนเมือง
อาจารย์ ชูธง สัมมัตตะ
๕. ภาคการศึกษา ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ระดับชั้น ปวส.๒
๖. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
- ไม่มี
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
- ไม่มี
๘. สถานทีเ่ รียน
ห้อง ๕๔๐๔
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง
๙. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่ าสุ ด
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑.๑ ตารางวิเคราะห์ รายวิชา
รหัสวิชา ๒๐๑๑๑๓๐๔ วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ชั้น ปวส.๒
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง

จานวน ๓ (๒-๓-๕) หน่วยกิต

ด้ านจิตพิสัย(๒๐)

รวม(๑๐๐)

๒

๑

๑

๔

๒

๑๔

๑๐

๑

๑

๑

๑

๑

๔

๓

๑๒

๑๐

๒

๒

๒

๑

๑

๑๐

๓

๒๑

๒๐

๑

๑

๑

๒

๓

๘

๕

๑

๑

๑

๒

๓

๑๐

๕

๑

๑

๑

๔

๓

๑๐

๑๕

๒

๒

๒

๑๔

๓

๒๕

๒๕

๑

๑

๑

๑

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕ ๕
๔๐ ๒๐ ๑๐๐
รวมคะแนน
ลาดับความสาคัญ
คาอธิบาย ๕ หมายถึง ระดับความสาคัญของแต่ละรายการมี ๕ ระดับ คือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

จานวนชั่วโมง

ด้ านทักษะพิสัย(๔๐)

๒

ลาดับความสาคัญ

สั งเคราะห์ (๕)

๒

ประเมินค่ า(๐)

วิเคราะห์ (๕)

๑.ความรู ้พ้ืนฐานเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
เขียนแบบ
๒.การเริ่ มต้นเขียนแบบด้วยโปรแกรม
AutoCAD
๓.คาสัง่ ในการเขียนและแก้ไขแบบแปลน
๔.การเขียนตัวอักษรและระบุขนาดในแบบ
แปลน
๕.เทคนิคการเขียนแบบด้วยโปรแกรม
AutoCAD
๖.การใช้เลย์เอาท์และการพิมพ์แบบแปลน
๗.การประยุกต์ใช้คาสัง่ เพื่อเขียนแบบไฟฟ้า
และแบบที่เกี่ยวข้อง

นาไปใช้ (๑๐)

ชื่ อหน่ วยการสอน/การเรียนรู้

ความข้ าใจ(๑๐)

พฤติกรรมการเรียนรู้

ความรู้ (๑๐)

ด้ านพุทธิพสิ ั ย (๔๐)

๙๐

๑.๒ ตารางวิเคราะห์ สมรรถนะการเรียนรู้
รหัสวิชา ๒๐๑๑๑๓๐๔ ชื่อวิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
จานวนหน่วยกิต ๓ (๒-๓-๕) หน่วยกิต จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ๕ ชัว่ โมง รวม ๙๐ ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน

หน่ วยการสอน
หน่ วยการสอนที่ ๑.
ชื่ อหน่ วยการสอน ความรู ้พ้นื ฐานเพื่อใช้
คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ

หน่ วยการสอนที่ ๒.
ชื่ อหน่ วยการสอน การเริ่ มต้นเขียนแบบด้วย
โปรแกรม AutoCAD

หน่ วยการสอนที่ ๓.
ชื่ อหน่ วยการสอน คาสั่งในการเขียนและแก้ไข
แบบแปลน

หน่ วยการสอนที่ ๔.
ชื่ อหน่ วยการสอน การเขียนตัวอักษรและระบุ
ขนาดในแบบแปลน

สมรรถนะการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รู ้จกั การเชื่อมต่อฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์
รู ้วธิ ี การควบคุมและการจัดการหน้าต่าง Windows
รู ้จกั โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
รู ้วธิ ี การติดตั้งโปรแกรม AutoCAD
รู ้จกั ส่ วนประกอบบนหน้าต่างของโปรแกรม
AutoCAD
๑. รู ้วธิ ี การกาหนดขนาดพื้นที่เขียนแบบ
๒. การตั้งหน่วยวัด ด้วยคาสั่ง Units
๓. การตั้ง Grid, Snap, Ortho Mode
๔. การย่อ/ขยายภาพ ด้วยคาสั่ง Zoom
๕. การเลื่อนภาพ ด้วยคาสั่ง PAN
๖. การกาหนดจานวนชั้นของแบบแปลน ด้วยคาสั่ง
Layer
๑. รู ้จกั คาสั่งในการเขียนเส้นแบบต่างๆ
๒. รู ้จกั คาสั่งในการเขียนรู ปหลายเหลี่ยม
๓. รู ้จกั คาสั่งในการเขียนรู ปวงกลมและเส้นโค้ง
ต่างๆ
๔. รู ้จกั คาสั่งในการเขียนรู ปทรงตัน
๕. รู ้จกั คาสั่งสาหรับแก้ไขชิ้นงานในแบบต่างๆ
๑. รู ้วธิ ี การกาหนดรู ปแบบตัวอักษร (Text Style)
๒. รู ้วธิ ี การเขียนตัวอักษรแบบบรรทัดเดียว (Single
Line Text) และหลายบรรทัด (Multi Line Text)
๓. รู ้วธิ ี การแก้ไขข้อความ
๔. รู ้วธิ ี การเรี ยกใช้คาสั่งบอกขนาด
๕. รู ้วธิ ี การบอกขนาดและแก้ไขเส้นบอกขนาดด้วย
คาสัง่ Quick Dimension

๑.๒ ตารางวิเคราะห์ สมรรถนะการเรียนรู้ (ต่ อ)
รหัสวิชา ๒๐๑๑๑๙๐๕ ชื่อวิชา มอเตอร์ ไฟฟ้าและการควบคุม
จานวนหน่วยกิต ๓ (๑-๖-๔) หน่วยกิต จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ๗ ชัว่ โมง รวม ๑๒๖ ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน

หน่ วยการสอน
หน่ วยการสอนที่ ๕.
ชื่ อหน่ วยการสอน เทคนิคการเขียนแบบด้วย
โปรแกรม AutoCAD

หน่ วยการสอนที่ ๖.
ชื่ อหน่ วยการสอน การใช้เลย์เอาท์และการพิมพ์
แบบแปลน

หน่ วยการสอนที่ ๗.
ชื่ อหน่ วยการสอน การประยุกต์ใช้คาสั่งเพื่อเขียน
แบบไฟฟ้าและแบบที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะการเรียนรู้
๑. รู ้การสร้างบล็อกเก็บอุปกรณ์ดว้ ยคาสั่ง Block
๒. รู ้การสร้างบล็อกเก็บอุปกรณ์ดว้ ยคาสัง่ WBlock
การแทรกบล็อกและไฟล์ดว้ ยคาสั่ง Insert Block
๓. เข้าใจวิธีการแทรกไฟล์แบบเชื่อมโยงด้วยคาสั่ง
External Reference
๔. รู ้วธิ ี การแทรกไฟล์แบบเชื่อมโยงด้วยคาสั่ง
External Reference
๕. รู ้วธิ ี การเขียนโปรแกรม AutoLISP
๑. รู ้จกั การใช้เลย์เอาท์ (Layout)
๒. รู ้วธิ ีการตั้งค่าหน้ากระดาษ
๓. รู ้วธิ ี การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
๔. รู ้วธิ ี การพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์
๕. รู ้วธิ ี การพิมพ์เป็ นไฟล์แบบต่างๆ
๑. รู ้วธิ ี การเขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
๒. รู ้จกั การเขียนแบบระบบควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า
๓. รู ้จกั การเขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าบ้านพักอาศัย

๑.๓ ตารางวิเคราะห์ สมรรถนะรายวิชา
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /ผล ๕ มิติ / นโยบาย ๓ D และ ๑๑ ดี ๑๑ เก่ง

รอบคอบ(๕)

ระมัดระวัง(๕)

ซื่ อสั ตย์ สุจริต(๕)

ขยันอดทน(๕)

มีสติปัญญา(๕)

แบ่ งปัน(๕)

รวม(๕๐)

๔

๕

๓

๔

๔

๔

๕

๔

๔

๕

๔๒

๕

๕

๔

๔

๕

๔

๔

๔

๕

๕

๔๕

๓

๔

๕

๓

๔

๕

๔

๕

๔

๔

๔๑

๓

๔

๕

๓

๔

๕

๔

๕

๔

๔

๔๑

๕

๕

๔

๔

๕

๔

๔

๔

๕

๕

๔๕

๔

๕

๓

๔

๔

๔

๕

๕

๔

๕

๔๓

ลาดับความสาคัญ

รอบรู้ (๕)

หน่ วยการสอนที่ ๑
ชื่ อหน่ วยการสอน ความรู ้พ้นื ฐานเพื่อใช้
คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ
หน่ วยการสอนที่ ๒
ชื่ อหน่ วยการสอน การเริ่ มต้นเขียนแบบ
ด้วยโปรแกรม AutoCAD
หน่ วยการสอนที่ ๓
ชื่ อหน่ วยการสอน คาสั่งในการเขียน
และแก้ไขแบบแปลน
หน่ วยการสอนที่ ๔
ชื่ อหน่ วยการสอน การเขียนตัวอักษร
และระบุขนาดในแบบแปลน
หน่ วยการสอนที่ ๕
ชื่ อหน่ วยการสอน เทคนิคการเขียนแบบ
ด้วยโปรแกรม AutoCAD
หน่ วยการสอนที่ ๖
ชื่ อหน่ วยการสอน การใช้เลย์เอาท์และ
การพิมพ์แบบแปลน

มีภูมิค้ ุมกัน(๕)

ชื่ อหน่ วยการสอน/
สมรรถนะรายวิชา

มีเหตุผล(๕)

วิชา การเขียนแบบไฟฟ้ าด้ วยคอมพิวเตอร์
หน่ วยกิต ๓ (๑-๖-๔)
สาขาวิชา ช่ างไฟฟ้ ากาลัง
ทางสายกลาง
๒ เงื่อนไข
๓ ห่ วง
ความรู้
คุณธรรม
พอประมาณ(๕)

รหัส ๒๐๑๑๑๓๐๔
ระดับชั้น ปวส.

แบ่ งปัน(๕)

รวม(๕๐)

๔

๔

๕

๔๒

๓๑

๓๐

๓๓ ๒๙๙

ลาดับความสาคัญ

มีสติปัญญา(๕)

หน่ วยการสอนที่ ๗
ชื่ อหน่ วยการสอน การประยุกต์ใช้คาสั่ง ๔ ๕ ๓ ๔ ๔ ๔ ๕
เพื่อเขียนแบบไฟฟ้าและแบบที่เกี่ยวข้อง
๒๘ ๓๓ ๒๗ ๒๖ ๓๐ ๓๐ ๓๑
รวม
ลาดับความสาคัญ

ขยันอดทน(๕)

ซื่ อสั ตย์ สุจริต(๕)

ระมัดระวัง(๕)

รอบรู้ (๕)

มีภูมิค้ ุมกัน(๕)

มีเหตุผล(๕)

ชื่ อหน่ วยการสอน/
สมรรถนะรายวิชา

พอประมาณ(๕)

๓ ห่ วง

รอบคอบ(๕)

ทางสายกลาง
๒ เงื่อนไข
ความรู้
คุณธรรม

หมวดที่ ๒. จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชา
๑. จุดประสงค์ รายวิชา
๑. เข้าใจหลักการและคาสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
๒. เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
๓. มีกิจนิสัยในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย
๒. มาตรฐานรายวิชา
๑. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ แบบต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้า
๒. เขียนแบบระบบไฟฟ้า ด้วยคอมพิวเตอร์
๓. พิมพ์แบบตามอัตราส่ วนมาตรฐาน
๓. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่ อสาร การอ่านแบบ
ต่างๆ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่ อสาร ที่สอดค ล้องกับงานทางด้านโยธา
องค์ประกอบของ แบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plot โดยใช้Layout การใช้ Visual
LISP ในงานเขียนแบบ

หมวดที่ ๓. ลักษณะและการดาเนินการ
๑. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
๓๖ ชัว่ โมง
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
๕๔ ชัว่ โมง

การศึกษาด้วยตนเอง
๙๐ ชัว่ โมง

๒. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ ๔. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ทีต่ ้ องพัฒนา
๑. มีความขยันหมัน่ เพียร ตั้งใจเรี ยน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๒. มีความซื่อสัตย์ พูดจาสุ ภาพ
๓. ทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผู อ้ ื่น ไม่เห็นแก่ตวั ยอมรับความคิดเห็นของผู อ้ ื่น
๔.กล้าแสดงความคิดเห็น
๕. มีน้ าใจกับ เพื่อนร่ วมห้องและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๑.๒ วิธีการสอน
แจ้งเนื้ อหาจุดประสงค์การเรี ยน และอภิปรายถึงเนื้ อหา สาระการเรี ยนรู ้ร่วมกับนักศึกษา ตามเนื้อหา
การเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยน ตกลงหลักเกณฑ์การวัดผลและการให้คะแนนในส่ วนต่าง ๆ ร่ วมกัน ให้นกั ศึกษา
ทา แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน ทาการทดลอง และเขียนรายงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้

๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑. คะแนนคุณธรรมจริ ยธรรม
๒. คะแนนระหว่างเรี ยน ได้แก่คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน คะแนนทดสอบย่อยและ
คะแนนการปฏิบตั ิงาน
๓. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับ งานและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า ประหยัด
หลักความมีเหตุผล
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและสาเร็ จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุผล
หลักการมีภูมิค้ ุมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างภาคภูมิใจและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ ยืน
เงื่อนไขความรู้
ศึกษาทฤษฏี และปฏิบตั ิการให้มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา ปฏิบตั ิจริ ง
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง สังคมส่ วนร่ วม และประเทศชาติ

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถอธิ บายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชา
- สามารถพัฒนาทักษะการใช้งาน หรื อการฝึ กปฏิบตั ิ
- สามารถวิเคราะห์ความต้องการ นาไปประยุกต์ ได้
- สามารถศึกษา ค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ นาไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
๒.๒ วิธีการสอน
- ใช้การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิการเขียนการ
อ่าน เขียน ทดลองปฏิบตั ิ ประยุกต์การใช้งานได้
- เน้นการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาด้วยการฝึ กปฏิบตั ิ การศึกษาด้วยตนเองนอกชั้นเรี ยน การอภิปราย
หน้าชั้นเรี ยน ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่างๆ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- การทดสอบย่อย หรื อการทดสอบปฏิบตั ิ
- การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
- ประเมินจากชิ้นงาน รายงาน ที่นกั ศึกษาจัดทา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน
- สังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของนักศึกษาใน
ชั้นเรี ยน
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญา ทีต่ ้ องพัฒนา
- มอบหมายงานหรื อกรณี ศึกษาที่ส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
- การศึกษาค้นคว้าการเขียนรายงานและการนาเสนอผลงาน
๓.๒ วิธีการสอน
- ประเมินผลจากกรณี ศึกษาและงานที่มอบหมาย
- ประเมินผลจากรายงาน การนาเสนอผลงานและการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
- การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
- การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค

๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะกับเวลาและสถานที่
- ให้ความร่ วมมือที่ดีและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผูน้ าและผูต้ าม
- สามารถใช้ความรู ้ในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีการพัฒนาตนเองและเรี ยนรู ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มให้มีมนุ ษย์สัมพันธ์ร่วมกัน
- กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ า การเป็ นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็ น
ผูร้ ายงาน
- ปลูกฝังนักศึกษาให้เข้าร่ วมกิจกรรมของคณะ หรื อมหาวิทยาลัยเพื่อส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
- ใช้วธิ ีการสอนแบบเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
- ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่ ้ องพัฒนา
- มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นในปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน และเลือกรู ปแบบการสื่ อสารและนาเสนอได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
- ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนข้อมูลเชิงตัวเลข
- มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นกั ศึกษานาเสนอหน้าชั้น
- การใช้ศกั ยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
- ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนาเสนอให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ ความสาคัญในการ

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็ นระยะ
- ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน

หมวดที่ ๕. แผนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการและการประเมินผล
๕.๑ แผนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
สั ปดาห์
ที่
๑-๒

๓-๔
๕-๘
๙
๑๐

หัวข้ อ/รายละเอียด
หน่วยที่ ๑ ความรู ้พ้นื ฐานเพื่อ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียน
แบบ
หน่วยที่ ๒ การเริ่ มต้นเขียน
แบบด้วยโปรแกรม AutoCAD
หน่วยที่ ๓ คาสั่งในการเขียน
และแก้ไขแบบแปลน

หน่วยที่ ๔ การเขียนตัวอักษร
และระบุขนาดในแบบแปลน
๑๑ หน่วยที่ ๕ เทคนิคการเขียน
แบบด้วยโปรแกรม AutoCAD
๑๒-๑๔ หน่วยที่ ๖ การใช้เลย์เอาท์และ
การพิมพ์แบบแปลน
๑๕-๑๘ หน่วยที่ ๗ การประยุกต์ใช้
คาสั่งเพื่อเขียนแบบไฟฟ้าและ
แบบที่เกี่ยวข้อง
๑๙

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๔
๖ - บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
๔
๘

๒
๒
๖
๘

๖

- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
๑๒ - บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
สอบกลางภาค
๓ - บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
๓ - บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
๙ - บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
๑๒ - บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
สอบปลายภาค

หมายเหตุ

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
คุณธรรม จริ ยธรรม (กิริยามารยาท การเข้าชั้นเรี ยน การแต่งกาย)
งานที่มอบหมาย (แบบฝึ กหัด ใบงาน แบบทดสอบย่อย)
สอบทฤษฎีกลางภาค
สอบทฤษฎีปลายภาค

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
๑-๑๘
๑-๑๘
๙
๑๙

หมวดที่ ๖. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑ หนังสื อ และเอกสารประกอบการสอนหลัก
นิพนธ์ บุญสกันต์, เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ , ศูนย์หนังสื อเมืองไทย, ๒๕๕๖
๖.๒ หนังสื อ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ทีส่ าคัญ

สั ดส่ วนของ
การ ประเมินผล
๒๐ %
๓๐ %
๒๐ %
๓๐ %

