
 

 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

2-4 
หน-วยที ่

2 

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

ช่ือหน5วย: หน#วยท่ี 2 แบบก#อสร1างหมวดงานสถาป8ตยกรรม  

2.1 การเขียนแปลนพ้ืน 
เวลา: 12 คาบ/ 2 สัปดาหE ระดับช้ัน:  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

หน2วยท่ี 2 แบบก2อสร5างหมวดงานสถาปLตยกรรม อาคารพักอาศัย โครงสร5าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

2.1 การเขียนแปลนพ้ืน ประกอบด3วยหัวข3อเร่ืองต5อไปน้ี 

1. แปลนพ้ืนช้ันล5าง  

2. แปลนพ้ืนช้ันบน  

3. แปลนหลังคา 

สาระสำคัญ 

1. การเขียนแบบแปลนพ้ืนอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน เปJนการเขียนลักษณะพ้ืนท่ีการใช3

สอยของห3องต5างๆ โดยแบบท่ีเขียนจะเปJนแนวระนาบมองจากด3านบนลงด3านล5าง 

2. การเขียนแบบแปลนพ้ืนจะต3องเข3าใจหลักเกณฑSข3อกำหนดการใช3สัญลักษณS มาตราส5วน เส3น มิติ 

ระดับ ท่ีใช3เปJนเกณฑSในการเขียนแบบ 

3. ข้ันตอนในการเขียนแบบแปลนพ้ืนอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ซ่ึงเร่ิมต3นจากการจัด

หน3ากระดาษ การร5างความกว3างยาวของอาคารและกำหนดสัญลักษณS ตลอดจนการใช3เส3นในการเขียนแบบแปลนพ้ืน 

4. การฝZกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะ ความชำนาญงานและประสบการณSในการเขียนแปลนพ้ืนอาคาร

อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

 จุดประสงค;ท่ัวไป 

เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณS หลักเกณฑS

ข3อกำหนด ท่ีใช3ในการเขียนแบบแปลนพ้ืนและสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบสถาป]ตยกรรม

และวิศวกรรมท่ีเก่ียวข3องได3อย5างถูกต3อง   

 จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 

1. บอกหลักเกณฑSและข3อกำหนดในการเขียนแบบแปลนพ้ืนอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

            2. อธิบายความหมายของการเขียนแบบแปลนพ้ืนอาคารอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

            3. อธิบายลำดับข้ันตอนการเขียนแปลนอาคารอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 



 

 

   4. เขียนแปลนพ้ืนได3ตามข3อกำหนด และหลักเกณฑSได3ถูกต3อง 

    5. เขียนเส3นมิติ  เขียนตัวเลข  ตัวอักษรกำกับตำแหน5งแนวเสาในรูปแปลนพ้ืนได3ถูกต3อง ครบถ3วน 

 6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต5อเวลา และสามารถทำงานร5วมกับผู3อ่ืนได3 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

หน2วยท่ี 2.1 การเขียนแบบสถาปLตยกรรม (แปลนพ้ืน) อาคารอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

จำนวนรวม 18 คาบ มีรายละเอียดดังน้ี      

คร้ังท่ี 1  การเขียนแบบแปลนพ้ืนของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- การเขียนแปลนพ้ืนช้ันล5าง 

คร้ังท่ี 2  การเขียนแบบแปลนพ้ืนของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- การเขียนแปลนพ้ืนช้ันบน 

คร้ังท่ี 3  การเขียนแบบแปลนพ้ืนของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- การเขียนแปลนหลังคา                

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โตcะเขียนแบบพร3อมไม3บรรทัดเล่ือน (T- Slide) 

2. อุปกรณSและเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

3. กระดาษเขียนแบบ ขนาด A3 

กิจกรรมการเรียน 

 1. กิจกรรมครู 

             1.1 เตรียมเอกสารใบงานท่ีใช3สอน และส่ือท่ีใช3สอนแบบก5อสร3างท่ีใช3ในการก5อสร3างจริง 

             1.2 เตรียมเคร่ืองฉายภาพ ( Projector) 

    1.3 ตรวจสอบรายช่ือผู3เรียน 

    1.4 ให3นักเรียนทำแบบทดสอบก5อนเรียน 

             1.5 สอนโดย อธิบาย บรรยายประกอบใบความรู3ท่ีแจกให3 แนะนำให3ดูแบบตัวอย5างจากแบบก5อสร3างท่ีใช3

ในการก5อสร3างจริง  อธิบายลักษณะและความหมายของสัญลักษณSท่ีใช3ในการเขียนแบบจากใบงานท่ีแจกให3 โดยผ5าน

เคร่ืองฉายภาพ (Projector)  

อธิบายถึงความหมาย และสัญลักษณS และหลักการเขียนแบบแปลนพ้ืน งานก5อสร3างอาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน และสาธิตการเขียนแบบดังกล5าว 

1.5.1 วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

1.5.2  ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ  

                          1.5.3   สัญลักษณS และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                   1.5.4   ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 



 

 

                          1.5.5   ข้ันตอนการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

  1.6. สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

  1.7. สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปJนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมในการฟ]ง

คำถามและตอบคำถาม 

  1.8. ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

  1.9.  ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

นำเข5าสู2บทเรียน  

โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของแบบแปลนพ้ืน ความหมาย และสัญลักษณS และหลักการเขียน

แบบแปลนพ้ืนงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ผู3เรียนจะต3องมองเห็นภาพโดยรวมและ

ความสัมพันธSของแบบแปลนพ้ืนของแบบก5อสร3างท่ีใช3ก5อสร3าง ให3ผู3เรียนศึกษา เก่ียวกับการจัดวางรูปแบบ 

ข3อบังคับทางกฎหมาย การส่ือความหมายต5างๆ ของแบบขนาดช้ินส5วนของโครงสร3างท่ีแสดงในแปลนพ้ืน 

ตลอดจนสัญลักษณSต5างๆ ข้ันตอนลำดับการเขียนแบบ โดยมีครูเปJนผู3 อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ แล3วนำมา

สรุปร5วมกัน 

การให5ข5อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

1. วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

2. ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ 

         3. ความหมาย สัญลักษณS และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                  4. ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

         5. หลักการและข้ันตอนการเขียนแบบแปลนพ้ืนงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันเ 

        6. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1. ผู3เรียนฟ]งการอธิบาย และซักถามหากเกิดข3อสงสัย หรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

- สัญลักษณSท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

      - มาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                          - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเขียนแบบดังกล5าว 

               3. ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4. สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ัน  

ส่ือการเรียนการสอน 

1.ใบความรู3 

2.เอกสารประกอบการสอน 

3.ใบงาน 



 

 

ส่ือโสตทัศน; 

1.เพาเวอรSพอยตS 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

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

 

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนแบบ แบบตัวอย5าง และใบงานมาให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหSต5อไป  โดย

ช้ีแจงในช5วงเวลาก5อนท่ีจะเรียนคร้ังต5อไปในวิชาการเขียนแบบงานก5อสร3าง 

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว  ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3นักเรียนสืบค3นหา (SEARCH) ภาพแบบรูปตัด  จากWEBSITE  www.google.com 

หรือจากวารสารอาษาของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ,วารสารบ3านและสวน หรือวารสารอ่ืนๆ ทางสถาป]ตยกรรม  ฯ 

โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

 วิธีวัด 

 ความพร3อมในการเรียน  เช5น ความพร3อมของเคร่ืองมือ อุปกรณSท่ีนำมาประกอบการเรียน 

 เคร่ืองมือวัด 

 แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1. การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. การใช3เคร่ืองมือ 

3. การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมินช้ินงาน 

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

เกณฑ;การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1-5  คะแนน 



 

 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1. วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2. วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3. คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบสังเกต 

3. แบบประเมินช้ินงาน 

4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

           5.แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1. จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1-10 คะแนน 

มีเกณฑSการวัดดังน้ี  

1. ความสะอาด   1 คะแนน 

 2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

 3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

 4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

 5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

 6. การใช3สัญลักษณS           1 คะแนน 

 7. ความคิดสร3างสรรคS  1 คะแนน 

คะแนนรวม   10 คะแนน 

 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพSสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาป]ตยกรรม. พิมพSคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ�น), 2525. 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

5-6 
หน-วยที ่

2 

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

ช่ือหน5วย: หน#วยท่ี 2 แบบก#อสร1างหมวดงานสถาป8ตยกรรม  

2.2 การเขียนรูปตัด 
เวลา: 12 คาบ/ 2 สัปดาหE ระดับช้ัน :  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

หน2วยท่ี 2 แบบก2อสร5างหมวดงานสถาปLตยกรรม อาคารพักอาศัย โครงสร5าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

2.2 การเขียนรูปตัด  

1. รูปตัดตามขวาง 

2. รูปตัดตามยาว 

สาระสำคัญ 

       1.การเขียนแบบรูปตัด อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน เปJนการเขียนลักษณะการตัดผ5านแสดง

โครงสร3างภายในของพ้ืนท่ีการใช3สอยของห3องต5างๆ โดยแบบท่ีเขียนจะเปJนแนวระนาบมองจากทางต้ังไปยังทิศ

ทางการมองท่ีได3แสดงไว3ในรูปแปลนพ้ืน 

2.การเขียนแบบรูปตัด จะต3องเข3าใจหลักเกณฑSข3อกำหนดการใช3สัญลักษณS มาตราส5วน เส3น มิติ ระดับ ท่ี

เปJนเกณฑSในการเขียนแบบ 

3.ข้ันตอนในการเขียนแบบรูปตัด อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ซ่ึงเร่ิมต3นจากการจัด

หน3ากระดาษ การร5างความกว3างยาวของอาคาร และกำหนดสัญลักษณS ตลอดจนการใช3เส3นในการเขียนแบบรูปตัด 

4.การฝZกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะ ความชำนาญงาน และประสบการณSในการเขียนรูปตัดอาคารพัก

อาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

 จุดประสงค;ท่ัวไป 

เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณS หลักเกณฑSข3อกำหนด ท่ีใช3

ในการเขียนแบบรูปตัด และสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบสถาป]ตยกรรม และวิศวกรรมท่ีเก่ียวข3องได3

อย5างถูกต3อง   

 จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 

            1. บอกหลักเกณฑSและข3อกำหนดในการเขียนแบบรูปตัด อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

  2. อธิบายความหมายของการเขียนแบบรูปตัด อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

  3. อธิบายลำดับข้ันตอนการเขียนรูปตัด อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 



 

 

            4. เขียนรูปตัดได3ตามข3อกำหนด และหลักเกณฑSได3ถูกต3อง 

             5. เขียนเส3นมิติ  เขียนตัวเลข  ตัวอักษรกำกับตำแหน5งแนวเสาในรูปตัดได3ถูกต3องครบถ3วน 

            6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต5อเวลา และสามารถทำงานร5วมกับผู3อ่ืนได3 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

หน2วยท่ี 2.2 การเขียนแบบสถาปLตยกรรม (รูปตัด) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จำนวนรวม 12  

คาบ มีรายละเอียดดังน้ี 

คร้ังท่ี 1  การเขียนแบบรูปตัดของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- รูปตัดตามขวาง 

คร้ังท่ี 2  การเขียนแบบรูปตัดของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- รูปตัดตามยาว 

 

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โตcะเขียนแบบพร3อมไม3บรรทัดเล่ือน (T-Slide) 

2. อุปกรณS และเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

3. กระดาษเขียนแบบ ขนาด A3 

 

กิจกรรมการเรียน 

 1. กิจกรรมครู 

                    1.1 เตรียมเอกสารใบงานท่ีใช3สอน และส่ือท่ีใช3สอนแบบก5อสร3างท่ีใช3ในการก5อสร3างจริง 

                    1.2 เตรียมเคร่ืองฉายภาพ (Projector) 

     1.3 ตรวจสอบรายช่ือผู3เรียน 

     1.4 ให3นักเรียนทำแบบทดสอบก5อนเรียน 

                    1.5 สอนโดย อธิบาย บรรยายประกอบใบความรู3ท่ีแจกให3 แนะนำให3ดูแบบตัวอย5างจากแบบ

ก5อสร3างท่ีใช3ในการก5อสร3างจริง  อธิบายลักษณะ และความหมายของสัญลักษณSท่ีใช3ในการเขียนแบบรูปตัด จากใบ

งานท่ีแจกให3 โดยผ5านเคร่ืองฉายภาพ (Projector)  

อธิบายถึงความหมาย และสัญลักษณS และหลักการเขียนแบบรูปตัดงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน และสาธิตการเขียนแบบดังกล5าว 

1.5.3 วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

1.5.4  ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ  

                          1.5.3   สัญลักษณS และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                          1.5.4   ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

                          1.5.5   ข้ันตอนการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 



 

 

  1.6 สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

  1.7 สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปJนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมใน

 การฟ]งคำถามและตอบคำถาม 

  1.8 ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

           1.9 ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

นำเข5าสู2บทเรียน  

โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของแบบรูปตัดความหมาย สัญลักษณS และหลักการเขียนแบบรูปตัด

งานก5อสร3างอาคารพักอาศัยช้ันเดียว โครงสร3างไม3ยกพ้ืน ผู3เรียนจะต3องมองเห็นภาพโดยรวมและความสัมพันธSของ

แบบรูปตัดของแบบก5อสร3างท่ีใช3ก5อสร3าง ให3ผู3เรียนศึกษา เก่ียวกับการจัดวางรูปแบบ ข3อบังคับทางกฎหมาย การส่ือ

ความหมายต5างๆของแบบขนาดช้ินส5วนของโครงสร3างท่ีแสดงในรูปตัด ตลอดจนสัญลักษณSต5างๆ ข้ันตอนลำดับการ

เขียนแบบ โดยมีครูผู3สอนเปJนผู3 อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ แล3วนำมาสรุปร5วมกัน 

การให5ข5อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

1.วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

2.ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ 

3. ความหมาย สัญลักษณSและมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

4. ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

๕. หลักการและข้ันตอนการเขียนแบบรูปตัดงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

๖. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1. ผู3เรียนฟ]งการอธิบายและซักถามหากเกิดข3อสงสัยหรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

- สัญลักษณSท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

      - มาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                          - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเขียนแบบดังกล5าว 

3. ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4. สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ัน และแสดงความยินดีกับผู3มีผลงานดี 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู3 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. ใบงาน 

 



 

 

ส่ือโสตทัศน; 

1. เพาเวอรSพอยตS 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

1. แบบตัวอย5างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนแบบ แบบตัวอย5าง และใบงานมาให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหSต5อไป  โดย

ช้ีแจงในช5วงเวลาก5อนท่ีจะเรียนคร้ังต5อไปในวิชาการเขียนแบบงานก5อสร3าง 

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว  ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3นักเรียนสืบค3นหา(SEARCH)ภาพแบบรูปด3าน จาก WEBSITE  www.google.com    

หรือจากวารสารอาษาของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ,วารสารบ3านและสวน  หรือวารสารอ่ืน  ๆ ทางสถาป]ตยกรรม  

รวมท้ังรูปแบบรายการอาคารพักอาศัยสองช้ันโครงสร3างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่ึงเก็บไว3ท่ีมุมวิชาการของแผนกวิชาฯ   

โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

 วิธีวัด 

 ความพร3อมในการเรียน เช5น ความพร3อมของเคร่ืองมือ อุปกรณSท่ีนำมาประกอบการเรียน 

 เคร่ืองมือวัด 

 แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1. การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. การใช3เคร่ืองมือ 

3. การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 

4. การมีส5วนร5วมในกลุ5ม 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมินช้ินงาน 



 

 

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

เกณฑ;การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก 1-5 คะแนน 

 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1. วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2. วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3. คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบสังเกต 

3. แบบประเมินช้ินงาน 

4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

           5. แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1. จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1- 10 คะแนน 

มีเกณฑSการวัดดังน้ี 

 1. ความสะอาด   1 คะแนน 

 2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

 3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

 4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

 5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

 6. การใช3สัญลักษณS           1 คะแนน 

 7. ความคิดสร3างสรรคS  1 คะแนน 

คะแนนรวม   10 คะแนน 

 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพSสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาป]ตยกรรม. พิมพSคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ�น), 2525. 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

7-8 
หน-วยที ่

2 

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

ช่ือหน5วย: หน#วยท่ี 2 แบบก#อสร1างหมวดงานสถาป8ตยกรรม 

2.3 การเขียนรูปด1าน 
เวลา: 12 คาบ/ 2 สัปดาหE ระดับช้ัน :  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

หน2วยท่ี 2 แบบก2อสร5างหมวดงานสถาปLตยกรรม อาคารพักอาศัย โครงสร5าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

    2.3  การเขียนรูปด3าน 

1. รูปด3านหน3า 

2. รูปตัดข3างขวา 

3. รูปด3านหลัง 

4. รูปด3านข3างซ3าย 

สาระสำคัญ 

           1.การเขียนแบบรูปด3านอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน เปJนการเขียนลักษณะการมองจาก

ภายนอก 2 มิติ โดยแบบท่ีเขียนจะเปJนแนวระนาบมองจากทางต้ังไปยังทิศทางการมองท่ีได3แสดงไว3ในรูปแปลนพ้ืน 

    2.การเขียนแบบรูปด3านจะต3องเข3าใจหลักเกณฑSข3อกำหนดการใช3สัญลักษณS มาตราส5วน เส3น มิติ ระดับ 

ท่ีเปJนเกณฑSในการเขียนแบบ 

                3. ข้ันตอนในการเขียนแบบรูปด3าน อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ซ่ึงเร่ิมต3นจากการจัด

หน3ากระดาษ การร5างความกว3างยาวของอาคารและกำหนดสัญลักษณS ตลอดจนการใช3เส3นในการเขียนแบบรูปตัด 

    4. การฝZกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะ ความชำนาญงานและประสบการณSในการเขียนรูปด3าน อาคาร

พักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

 จุดประสงค;ท่ัวไป 

เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณS หลักเกณฑS

ข3อกำหนด ท่ีใช3ในการเขียนแบบรูปด3าน และสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบสถาป]ตยกรรมและ

วิศวกรรมท่ีเก่ียวข3องได3อย5างถูกต3อง   

 จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 

            1. บอกหลักเกณฑSและข3อกำหนดในการเขียนแบบรูปด3าน อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

            2. อธิบายความหมายของการเขียนแบบรูปด3าน อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

            3. อธิบายลำดับข้ันตอนการเขียนรูปด3าน อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 



 

 

            4. เขียนรูปด3านได3ตามข3อกำหนดและหลักเกณฑSได3ถูกต3อง 

             5. เขียนเส3นมิติ  เขียนตัวเลข  ตัวอักษรกำกับตำแหน5งแนวเสาในรูปด3านได3ถูกต3อง ครบถ3วน 

            6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต5อเวลา และสามารถทำงานร5วมกับผู3อ่ืนได3 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

หน2วยท่ี 2.3 การเขียนแบบรูปด5าน ของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จำนวนรวม 12 คาบ มี

รายละเอียดดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 การเขียนแบบรูปด3านของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- รูปด3านหน3า 

- รูปตัดข3างขวา 

คร้ังท่ี 2 การเขียนแบบรูปด3านของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- รูปด3านหลัง 

- รูปด3านข3างซ3าย  

 

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โตcะเขียนแบบพร3อมไม3บรรทัดเล่ือน (T-Slide) 

2. อุปกรณSและเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

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 แนะนำให3ดูแบบตัวอย5างจากแบบ

ก5อสร3างท่ีใช3ในการก5อสร3างจริง  อธิบายลักษณะและความหมายของสัญลักษณSท่ีใช3ในการเขียนแบบรูปด3านจากใบ

งานท่ีแจกให3 โดยผ5านเคร่ืองฉายภาพ (Projector)  

อธิบายถึงความหมาย และสัญลักษณS และหลักการเขียนแบบรูปด3านงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน และสาธิตการเขียนแบบดังกล5าว 

1.5.1 วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

1.5.2 ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ  

                                 1.5.3 สัญลักษณS และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 



 

 

                 1.5.4 ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

                                 1.5.5 ข้ันตอนการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

  1.6 สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

  1.7 สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปJนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมในการฟ]ง

คำถามและตอบคำถาม 

  1.8 ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

           1.9 ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

นำเข5าสู2บทเรียน  

โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของแบบรูปด3านความหมาย และสัญลักษณS และหลักการเขียนแบบ

รูปด3านงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ผู3เรียนจะต3องมองเห็นภาพโดยรวมและความสัมพันธS

ของแบบรูปด3านของแบบก5อสร3างท่ีใช3ก5อสร3าง ให3ผู3เรียนศึกษา เก่ียวกับการจัดวางรูปแบบ ข3อบังคับทางกฎหมาย 

การส่ือความหมายต5างๆ ของแบบขนาดช้ินส5วนของโครงสร3างท่ีแสดงในรูปด3าน ตลอดจนสัญลักษณSต5างๆ ข้ันตอน

ลำดับการเขียนแบบ โดยมีครูผู3สอนเปJนผู3อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ แล3วนำมาสรุปร5วมกัน 

การให5ข5อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

1. วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

2. ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ 

3. ความหมาย สัญลักษณS และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

4. ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

5. หลักการและข้ันตอนการเขียนแบบรูปด3านงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

6. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1. ผู3เรียนฟ]งการอธิบายและซักถามหากเกิดข3อสงสัยหรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

- สัญลักษณSท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

      - มาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                          - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเขียนแบบดังกล5าว 

               3. ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4. สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ัน 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.ใบความรู3 

2.เอกสารประกอบการสอน 

3.ใบงาน 



 

 

ส่ือโสตทัศน; 

1.เพาเวอรSพอยตS 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

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

 

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนแบบ แบบตัวอย5าง และใบงานมาให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหSต5อไป  โดย

ช้ีแจงในช5วงเวลาก5อนท่ีจะเรียนคร้ังต5อไป 

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว  ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3 นักเรียนสืบค3นหา(SEARCH)แบบขยายทางสถาป]ตยกรรม จาก WEBSITE  

www.google.com  หรือจากวารสารอาษาของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ,วารสารบ3านและสวน  หรือวารสารอ่ืนๆ 

ทางสถาป]ตยกรรม  โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

 วิธีวัด 

 ความพร3อมในการเรียน  เช5น ความพร3อมของเคร่ืองมือ อุปกรณSท่ีนำมาประกอบการเรียน 

 เคร่ืองมือวัด 

 แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1. การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. การใช3เคร่ืองมือ 

3. การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมินช้ินงาน 

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

 



 

 

เกณฑ;การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1-5 คะแนน 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1. วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2. วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3. คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบสังเกต 

3. แบบประเมินช้ินงาน 

4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

           5. แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1. จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย-มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1-10 คะแนน 

มีเกณฑSการวัดดังน้ี 

1. ความสะอาด   1 คะแนน 

 2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

 3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

 4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

 5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

 6. การใช3สัญลักษณS            1 คะแนน 

 7. ความคิดสร3างสรรคS  1 คะแนน 

คะแนนรวม   10 คะแนน 

 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง ส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพSสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาป]ตยกรรม. พิมพSคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ�น), 2525. 

 

 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

9-11 
หน-วยที ่

2 

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

ช่ือหน5วย: หน#วยท่ี 2 แบบก#อสร1างหมวดงานสถาป8ตยกรรม 

2.4 การเขียนแบบขยาย 
เวลา: 18 คาบ/ 3 สัปดาหE ระดับช้ัน :  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

หน2วยท่ี 2 แบบก2อสร5างหมวดงานสถาปLตยกรรม อาคารพักอาศัย โครงสร5าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

2.4  การเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรม 

1. แบบขยายประตู หน3าต5าง 

2. แบบขยายห3องน้ำส3วม 

3. แบบขยายบันได 

4. แบบขยายทางสถาป]ตยกรรมอ่ืนๆ 

สาระสำคัญ 

 1.การเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน เปJนการเขียนลักษณะการ

ขยายรายละเอียดท่ีแสดงถึงเทคนิควิธีการก5อสร3าง หรือติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณSต5างๆแบบ 2 มิติ โดยแบบท่ีเขียนจะ

เปJนแบบท่ีแสดงขยายด3วยมาตราส5วนท่ีใหญ5ข้ึนเพ่ือให3มองเห็นรายละเอียดต5างๆ รวมท้ังการระบุรายละเอียดต5างๆ 

ได3ชัดเจนข้ึน  เพ่ือป�องกันข3อผิดพลาดในงานก5อสร3าง 

2.การเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมจะต3องเข3าใจหลักเกณฑSข3อกำหนดการใช3สัญลักษณS มาตราส5วน เส3น 

มิติ ระดับ ท่ีเปJนเกณฑSในการเขียนแบบ 

3.ข้ันตอนในการเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ซ่ึงเร่ิมต3นจากการ

จัดหน3ากระดาษ การร5างความกว3างยาวของอาคารและกำหนดสัญลักษณS ตลอดจนการใช3เส3นในการเขียนแบบรูปตัด 

4.การฝZกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะ ความชำนาญงานและประสบการณSในการเขียนขยายทางสถาป]ตยกรรม

อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

 จุดประสงค;ท่ัวไป 

เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณS หลักเกณฑS

ข3อกำหนด ท่ีใช3ในการเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมและสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบ

สถาป]ตยกรรมและวิศวกรรมท่ีเก่ียวข3องได3อย5างถูกต3อง   

 

 



 

 

 จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกหลักเกณฑS และข3อกำหนดในการเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรม อาคารพักอาศัย โครงสร3าง  

ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

2. อธิบายความหมายของการเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรม อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

3. อธิบายลำดับข้ันตอนการเขียนขยายทางสถาป]ตยกรรมอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

4. เขียนขยายทางสถาป]ตยกรรมได3ตามข3อกำหนดและหลักเกณฑSได3ถูกต3อง 

5. เขียนเส3นมิติ เขียนตัวเลข ตัวอักษรกำกับตำแหน5งแนวเสาในขยายทางสถาป]ตยกรรมได3ถูกต3องครบถ3วน 

6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต5อเวลา และสามารถทำงานร5วมกับผู3อ่ืนได3 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หน2วยท่ี 2.5 การเขียนแบบขยายทางสถาปLตยกรรม ของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จำนวน

รวม 18 คาบ มีรายละเอียดดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 การเขียนแบบรูปด3านของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- แบบขยายประตู-หน3าต5าง 

คร้ังท่ี 2 การเขียนแบบรูปด3านของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

-  แบบขยายห3องน้ำ 

คร้ังท่ี 3 การเขียนแบบรูปด3านของอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

-  แบบขยายบันได 

 

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โตcะเขียนแบบพร3อมไม3บรรทัดเล่ือน( T- Slide) 

2.อุปกรณSและเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

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 แนะนำให3ดูแบบตัวอย5างจากแบบก5อสร3าง

ท่ีใช3ในการก5อสร3างจริง  อธิบายลักษณะและความหมายของสัญลักษณSท่ีใช3ในการเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรม

จากใบงานท่ีแจกให3 โดยผ5านเคร่ืองฉายภาพ ( Projector)  



 

 

อธิบายถึงความหมาย และสัญลักษณS หลักการเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมงานก5อสร3าง

อาคารพักอาศัยสองช้ันโครงสร3างคอนกรีตเสริมเหล็กและสาธิตการเขียนแบบดังกล5าว 

1.5.1 วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

1.5.2  ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ  

                          1.5.3   สัญลักษณS และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                   1.5.4   ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

                          1.5.5   ข้ันตอนการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

  1.6. สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

  1.7. สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปJนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมใน

 การฟ]งคำถามและตอบคำถาม 

  1.8. ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

  1.9.  ให3นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

          1.10. ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

 

นำเข5าสู2บทเรียน  

 โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมความหมาย และสัญลักษณS หลักการเขียน

แบบขยายทางสถาป]ตยกรรมงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ผู3เรียนจะต3องมองเห็นภาพโดยรวม

และความสัมพันธSของแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมของแบบก5อสร3าง ให3ผู3เรียนศึกษา เก่ียวกับการจัดวางรูปแบบ 

ข3อบังคับทางกฎหมาย การส่ือความหมายต5างๆของแบบขนาดช้ินส5วนของโครงสร3างท่ีแสดงในขยายทาง

สถาป]ตยกรรมตลอดจนสัญลักษณSต5างๆ ข้ันตอนลำดับการเขียนแบบ โดยมีครูผู3สอนเปJนผู3 อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ 

แล3วนำมาสรุปร5วมกัน 

การให5ข5อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

      1.วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

      2.ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ 

  3. ความหมาย สัญลักษณSและมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                     4. ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบ 

 5. หลักการและข้ันตอนการเขียนแบบขยายทางสถาป]ตยกรรมงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

          6. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1. ผู3เรียนฟ]งการอธิบายและซักถามหากเกิดข3อสงสัยหรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

- สัญลักษณSท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 



 

 

      - มาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                          - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเขียนแบบดังกล5าว 

                     3. ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4. สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ัน 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.ใบความรู3 

2.เอกสารประกอบการสอน 

3.ใบงาน 

ส่ือโสตทัศน; 

1. เพาเวอรSพอยตS 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

1. แบบตัวอย5างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนแบบ แบบตัวอย5าง และใบงานมาให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหSต5อไป  โดย

ช้ีแจงในช5วงเวลาก5อนท่ีจะเรียนคร้ังต5อไปในวิชาการเขียนแบบงานก5อสร3าง 

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว  ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3นักเรียนสืบค3นหา(SEARCH)แบบก5อสร3างหมวดงานวิศวกรรม (โครงสร3าง) จาก  

WEBSITE  www.google.com  หรือจากวารสารอาษา   ของสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ,  วารสารบ3านและสวน  

หรือวารสารอ่ืน  ๆ ทางสถาป]ตยกรรม โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

 วิธีวัด 

 ความพร3อมในการเรียน  เช5น  ความพร3อมของเคร่ืองมือ   อุปกรณSท่ีนำมาประกอบการเรียน 

 เคร่ืองมือวัด 

 แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1.การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.การใช3เคร่ืองมือ 

3.การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 



 

 

 เคร่ืองมือวัด 

1.แบบสังเกต 

2.แบบประเมินช้ินงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

เกณฑ;การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย – มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1-5  คะแนน 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1.วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2.วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3.คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1.แบบทดสอบ 

2.แบบสังเกต 

3.แบบประเมินช้ินงาน 

4.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

           5.แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1. จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย – มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1- 10 คะแนน 

มีเกณฑSการวัดดังน้ี 

1. ความสะอาด   1 คะแนน 

 2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

 3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

 4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

 5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

 6. การใช3สัญลักษณS  1 คะแนน 

 7. ความคิดสร3างสรรคS  1 คะแนน 

คะแนนรวม   10 คะแนน 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพSสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาป]ตยกรรม. พิมพSคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ�น), 2525. 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

12 
หน-วยที ่

2 

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

ช่ือหน5วย: หน#วยท่ี 2 แบบก#อสร1างหมวดงานสถาป8ตยกรรม  

2.5 การเขียนผังบริเวณ 
เวลา: 6 คาบ/ 1 สัปดาห; ระดับช้ัน :  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

หน2วยท่ี 2 แบบก2อสร5างหมวดงานสถาปLตยกรรม อาคารพักอาศัย โครงสร5าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

2.5 การเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณ 

1. แผนท่ีสังเขประวางตำแหน5งท่ีต้ังท่ีดิน 

2. ผังบริเวณ และสัญลักษณSประกอบแบบ 

 

สาระสำคัญ 

1.การเขียนแบบสถาป]ตยกรรม (แผนท่ีสังเขปและผังบริเวณ) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน เปJน

การเขียนลักษณะการแสดงตำแหน5งอาคาร ตำแหน5งรางระบายน้ำท่ีเช่ือมต5อไปยังทางระบายน้ำสาธารณะ ทิศ อาณา

เขตติดต5อ และขอบเขตท่ีดิน โดยแบบท่ีเขียนจะเปJนแนวระนาบมองจากทางแนวระนาบบนท่ีสัมพันธSกับแบบการจัด

วางในรูปแบบแปลนพ้ืน 

2.การเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณเข3าใจหลักเกณฑSข3อกำหนดการใช3สัญลักษณS มาตราส5วน เส3น 

มิติ ระดับ ท่ีเปJนเกณฑSในการเขียนแบบ 

3.ข้ันตอนในการเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ซ่ึงเร่ิมต3น

จากการจัดหน3ากระดาษ การร5างความกว3างยาวของอาคารและกำหนดสัญลักษณS ตลอดจนการใช3เส3นในการเขียน

แบบผังบริเวณ 

4.การฝZกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะ ความชำนาญงานและประสบการณSในการเขียนแผนท่ีสังเขปและผัง

บริเวณอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

 จุดประสงค;ท่ัวไป 

เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณS หลักเกณฑSข3อกำหนด ท่ีใช3

ในการเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณและสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบสถาป]ตยกรรมและ

วิศวกรรมท่ีเก่ียวข3องได3อย5างถูกต3อง   

  

จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 



 

 

1. บอกหลักเกณฑSและข3อกำหนดในการเขียนแบบแผนท่ีสังเขป และผังบริเวณอาคารพักอาศัย โครงสร3าง  

ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

2. อธิบายความหมายของการเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณอาคารพักอาศัยโครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันได3 

3. อธิบายลำดับข้ันตอนการเขียนแผนท่ีสังเขป และผังบริเวณอาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

4. เขียนแผนท่ีสังเขป และผังบริเวณได3ตามข3อกำหนดและหลักเกณฑSได3ถูกต3อง 

5. เขียนเส3นมิติ เขียนตัวเลข ตัวอักษรกำกับตำแหน5งแนวเสาในแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณได3 

6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต5อเวลา และสามารถทำงานร5วมกับผู3อ่ืนได3 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หน2วยท่ี 2.5 การเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณ อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จำนวน

รวม 6 คาบ มีรายละเอียดดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 การเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณ โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ันจำนวน 6 คาบ 

- แผนท่ีสังเขประวางตำแหน5งท่ีต้ังท่ีดิน 

- ผังบริเวณ และสัญลักษณSประกอบแบบ 

 

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โตcะเขียนแบบพร3อมไม3บรรทัดเล่ือน( T- Slide) 

2. อุปกรณSและเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

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 แนะนำให3ดูแบบตัวอย5างจากแบบก5อสร3างท่ี

ใช3ในการก5อสร3างจริง  อธิบายลักษณะและความหมายของสัญลักษณSท่ีใช3ในการเขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณ

จากใบงานท่ีแจกให3 โดยผ5านเคร่ืองฉายภาพ ( Projector)  อธิบายถึงความหมายและสัญลักษณS และหลักการเขียน

แบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณงานก5อสร3างอาคารพักอาศัยสองช้ันโครงสร3างคอนกรีตเสริมเหล็กและสาธิตการเขียน

แบบดังกล5าว 

1.5.1 วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

1.5.2  ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ  

1.5.3   สัญลักษณS และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 



 

 

1.5.4   ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

1.5.5   ข้ันตอนการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

1.6 สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

1.7 สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปJนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมในการฟ]งคำถาม

และตอบคำถาม 

1.8 ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

1.9 ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

 

นำเข5าสู2บทเรียน  

โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณความหมายและสัญลักษณS และหลักการ

เขียนแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณงานก5อสร3างอาคารพักอาศัยสองช้ันโครงสร3างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู3เรียนจะต3อง

มองเห็นภาพโดยรวมและความสัมพันธSของแบบแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณของแบบก5อสร3างท่ีใช3ก5อสร3าง ให3ผู3เรียน

ศึกษา เก่ียวกับการจัดวางรูปแบบ ข3อบังคับทางกฎหมาย การส่ือความหมายต5างๆของแบบขนาดช้ินส5วนของ

โครงสร3างท่ีแสดงในแผนท่ีสังเขปและผังบริเวณตลอดจนสัญลักษณSต5างๆ ข้ันตอนลำดับการเขียนแบบ โดยมีครูผู3สอน

เปJนผู3 อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ แล3วนำมาสรุปร5วมกัน 

การให3ข3อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

1.วัตถุประสงคSของการแสดงแบบดังกล5าว 

2.ความสัมพันธSของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ 

3. ความหมาย สัญลักษณSและมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

4. ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

5. หลักการและข้ันตอนการเขียนแบบแผนท่ีสังเขป และผังบริเวณงานก5อสร3างอาคารพักอาศัย โครงสร3าง  

ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

6. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1. ผู3เรียนฟ]งการอธิบายและซักถามหากเกิดข3อสงสัยหรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

-สัญลักษณSท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

- มาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

-ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเขียนแบบดังกล5าว 

3. ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4. สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ันและแสดงความยินดีกับผู3มีผลงานดี 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.ใบความรู3 

2.เอกสารประกอบการสอน 

3.ใบงาน 

ส่ือโสตทัศน; 

1.เพาเวอรSพอยตS 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

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

 

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนแบบ แบบตัวอย5าง และใบงานมาให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหSต5อไป  โดย

ช้ีแจงในช5วงเวลาก5อนท่ีจะเรียนคร้ังต5อไปในวิชาการเขียนแบบงานก5อสร3าง 

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว  ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3นักเรียนสืบค3นหา(SEARCH)แบบก5อสร3างหมวดงานวิศวกรรม (โครงสร3าง) จาก  

WEBSITE  www.google.com  หรือจากวารสารอาษา   ของสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ,  วารสารบ3านและสวน  หรือ

วารสารอ่ืน  ๆ ทางสถาป]ตยกรรม โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

 วิธีวัด 

 ความพร3อมในการเรียน  เช5น  ความพร3อมของเคร่ืองมือ   อุปกรณSท่ีนำมาประกอบการเรียน 

 เคร่ืองมือวัด 

 แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1.การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.การใช3เคร่ืองมือ 

3.การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 

 เคร่ืองมือวัด 

1.แบบสังเกต 



 

 

2.แบบประเมินช้ินงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

เกณฑ;การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย – มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1-5  คะแนน 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1.วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2.วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3.คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1.แบบทดสอบ 

2.แบบสังเกต 

3.แบบประเมินช้ินงาน 

4.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

           5.แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1. จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย – มาก  ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก  1- 10 คะแนน 

มีเกณฑSการวัดดังน้ี 

1. ความสะอาด   1 คะแนน 

 2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

 3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

 4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

 5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

 6. การใช3สัญลักษณS  1 คะแนน 

 7. ความคิดสร3างสรรคS  1 คะแนน 

           คะแนนรวม   10 คะแนน 

 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพSสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาป]ตยกรรม. พิมพSคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ�น), 2525. 

 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


