
 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

1 
หน-วยที ่

1 

รหัสและช่ือวิชา : 20108-2005 การเขียนแบบก2อสร5าง 2 ช่ือผู3สอน : นางสาวมนัญญ;ชยา ชูวงศ;เลิศ 

ช่ือหน5วย : หน2วยท่ี 1 ความหมาย สัญลักษณ; หลักการ

เขียนแบบ และรายการประกอบแบบงานก2อสร5าง 
เวลา: 6 คาบ/ 1 สัปดาห; ระดับช้ัน :  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

หน2วยท่ี 1 ความหมาย และสัญลักษณ; หลักการเขียนแบบ และรายการประกอบแบบงานก2อสร5าง 

1. สัญลักษณA ในงานเขียนแบบงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

2. หลักการเขียนแบบงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

3. การเขียนรายการประกอบแบบอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

สาระสำคัญ 

แบบก5อสร3าง ( Construction Drawing ) คือ แบบท่ีเขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงคAให3สามารถนำไปเปdน 

แนวทางในการก5อสร3างอาคารได3ตรงตามรูปแบบ โครงสร3างและวิธีการก5อสร3าง ตลอดจนรายละเอียดต5างๆ ของงาน

เขียนแบบท่ีสถาปนิกและวิศวกรได3ออกแบบไว3เพ่ือนำไปประกอบการก5อสร3าง โดยแสดงด3วยรูปฉาย (Orthographic 

Projection)   แบบท่ีดีจะต3องเปdนแบบท่ีชัดเจน อ5านง5าย ไม5มีความยุ5งยาก แต5รวมรายละเอียดเท5าท่ีจำเปdนไว3ท้ังหมด 

และแบบท่ีเขียนมาแล3วน้ัน ผู3เขียนแบบต3องเข3าใจความหมายเปdนอย5างเดียวกัน การปฏิบัติงานจึงจะไม5มีปpญหา ด3วย

เหตุน้ี การเขียนแบบก5อสร3างจึงควรมีกฎเกณฑAสำหรับผู3ออกแบบและผู3เก่ียวข3องได3ถือปฏิบัติเปdนมาตรฐานเดียวกัน

และส่ิงท่ีต3องศึกษาคือ ประเภทของแบบ วิธีการเขียนแบบ ขนาดของกระดาษ การจัดรูปแบบของหน3ากระดาษให3

น5าสนใจ ตลอดจนการบอกมิติการใช3เส3นต5างๆ ในการเขียนแบบก5อสร3าง และสามารถบอกความสำคัญของแบบชนิด

ต5างๆ ท่ีใช3ในการก5อสร3างได3 

1. ส่ิงท่ีต3องศึกษา คือ ประเภทของสัญลักษณA คำย5อ และความหมายท่ีใช3ประกอบการเขียนแบบก5อสร3าง 

สัญลักษณAท่ีใช3ประกอบแบบต5างๆ การเขียนสารบัญแบบ ขนาดของกระดาษ การวางรูปขอบและกรอบกระดาษ แบบ

ลงในกระดาษ การใช3เส3นในการเขียนแบบและการเขียนตารางแสดงรายละเอียดประกอบแบบ 

2. ในการฝvกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะความชำนาญงาน และประสบการณAในการเขียนสัญลักษณAแบบ

ก5อสร3าง 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

จุดประสงค;ท่ัวไป 

1. เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณAท่ีใช3ในการเขียนแบบ

ต5างๆ และสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบแต5ละประเภทได3อย5างถูกต3อง   

2. เพ่ือให3นักเรียนมีความเข3าใจลักษณะ และสามารถแยกแยะแบบแต5ละประเภทได3 



 

 

 

จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายและลักษณะของสัญลักษณAต5างๆ ท่ีใช3ในการเขียนแบบแต5ละประเภทได3  

2. สามารถแยกแยะประเภทของการเขียนแบบก5อสร3างได3 

3. สามารถปฏิบัติงานเขียนสัญลักษณAประกอบแบบก5อสร3างได3อย5างถูกต3อง 

4. ต้ังใจปฏิบัติงานด3วยความอดทน เพียนพยายาม สามารถเขียนแบบได3สำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หน2วยท่ี 1 เร่ือง  ความรู3เก่ียวกับความหมาย และสัญลักษณA และหลักการเขียนแบบงานก5อสร3าง 

คร้ังท่ี 1  ความหมาย และสัญลักษณA และหลักการเขียนแบบงานก5อสร3าง จำนวน 6 คาบ 

มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประเภทของแบบก5อสร3าง แบบสถาปpตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบไฟฟ{า แบบสุขาภิบาล 

2. การเขียนกรอบช่ือแบบ การเขียนสารบัญแบบ 

 3. ความหมายของสัญลักษณA ท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

4. หลักการเขียนแบบงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โต|ะเขียนแบบ พร3อมไม3บรรทัดเล่ือน (T- Slide) 

2. อุปกรณAและเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

3. กระดาษเขียนแบบ ขนาด A3 

กิจกรรมการเรียน 

1. กิจกรรมครู 

           1.1 เตรียมเอกสารใบงานท่ีใช3สอนและส่ือท่ีใช3สอนแบบก5อสร3างท่ีใช3ในการก5อสร3างจริง 

           1.2. เตรียมเคร่ืองฉายภาพ (Projector) 

  1.3. ตรวจสอบรายช่ือผู3เรียน 

  1.4. ให3นักเรียนทำแบบทดสอบก5อนเรียน 

 1.5. สอนโดย อธิบาย บรรยายประกอบใบความรู3ท่ีแจกให3 แนะนำให3ดูแบบตัวอย5างจากแบบก5อสร3างท่ีใช3

ในการก5อสร3างจริง  อธิบายลักษณะและความหมายของสัญลักษณAท่ีใช3ในการเขียนแบบจากใบงานท่ีแจกให3 

โดยผ5านเคร่ืองฉายภาพ ( Projector) อธิบายถึงความหมาย สัญลักษณA และหลักการเขียนแบบงานก5อสร3าง

อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน และสาธิตการเขียนแบบดังกล5าว 

1.5.1 สัญลักษณA ท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

1.5.2 การเขียนกรอบช่ือแบบ การเขียนสารบัญแบบ 

1.5.3 การเขียนสารบัญแบบ 



 

 

 

1.6. สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

1.7. สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปdนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมในการฟpงคำถาม 

และการตอบคำถาม 

1.8. ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

1.9.  ให3นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

1.10. ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนสัญลักษณAท่ีใช3ในการเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

  นำเข5าสู2บทเรียน  

โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของความหมาย และสัญลักษณA และหลักการเขียนแบบงานก5อสร3างอาคารพัก

อาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน นักเรียนจะต3องมองเห็นภาพโดยรวมของแบบก5อสร3างท่ีใช3ก5อสร3างได3จริงเปdนตัวอย5าง  

ให3นักเรียนศึกษา เก่ียวกับ ประเภทแบบก5อสร3าง กรอบช่ือ สารบัญ รายการประกอบแบบ ลักษณะของสัญลักษณA

ต5างๆ โดยมีครูเปdนผู3 อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ แล3วนำมาสรุปร5วมกัน 

การให5ข5อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

  1. ความหมาย และสัญลักษณAท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

  2. การเขียนกรอบบอกช่ือ การเขียนสารบัญแบบด3วยตัวหนังสือเขียนแบบ 

 3. การเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ 

 4. หลักการเขียนแบบงานก5อสร3างอาคารอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

 5. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1. ผู3เรียนฟpงการอธิบายและซักถามหากเกิดข3อสงสัยหรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

- สท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

       - การเขียนกรอบบอกช่ือ การเขียนสารบัญแบบด3วยตัวหนังสือเขียนแบบ 

                           - การเขียนสารบัญแบบ 

               3.   ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.   สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ัน  

ส่ือการเรียนการสอน 

1.ใบความรู3 

2.เอกสารประกอบการสอน 

3.ใบงาน 

ส่ือโสตทัศน; 

1.เพาเวอรAพอยตA 



 

 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

1.แบบตัวอย5างอาคารพักอาศัยสอง โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

 

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนทัศนียภาพให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหAท่ี 1  

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3นักเรียนสืบค3นหาภาพแบบแปลนพ้ืนอาคารอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

จาก  Website www.google.com, หรือวารสารอ่ืนๆ ทางสถาปpตยกรรม  รวมท้ังรูปแบบรายการอาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ซ่ึงเก็บไว3ท่ีมุมวิชาการของแผนกวิชาฯ โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

 วิธีวัด 

 ความพร3อมในการเรียน  เช5น  ความพร3อมของเคร่ืองมือ อุปกรณAท่ีนำมาประกอบการเรียน 

 เคร่ืองมือวัด 

 แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคA 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1. การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. การใช3เคร่ืองมือ 

3. การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมินช้ินงาน 

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคA 

การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก 1-5  คะแนน 

 

 



 

 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1. วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2. วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3. คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1. จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1- 10 คะแนน 

มีเกณฑAการวัดดังน้ี 

 1. ความสะอาด   1 คะแนน 

 2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

 3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

 4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

 5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

 6. การใช3สัญลักษณA  1 คะแนน 

 7. ความคิดสร3างสรรคA  1 คะแนน 

คะแนนรวม   10 คะแนน 

 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพAสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาปpตยกรรม. พิมพAคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย – ญ่ีปุ�น), 2525. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


