
 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

13 
หน-วยที ่

3 

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

ช่ือหน5วย : หน2วยท่ี 3 แบบก2อสร5างหมวดงานระบบ  

 3.1 งานระบบไฟฟJา 
เวลา: 1 คาบ/ 1 สัปดาห, ระดับช้ัน :  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หน5วยท่ี 3 การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ  

  3.1 ระบบไฟฟFา 

- แปลนไฟฟFาแสงสว5าง 

- แปลนไฟฟFากำลัง 

- สัญลักษณMประกอบแบบ 

สาระสำคัญ 

           1. การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน เปUนการ

เขียนลักษณะการแสดงการติดต้ังอุปกรณMดวงโคม แสงสว5าง สวิตชM เต3ารับของงานไฟฟFาโดยแบบท่ีเขียนจะเปUนแนว

ระนาบมองจากทางแนวระนาบบนท่ีสัมพันธMกับแบบการจัดวางตำแหน5งดวงโคม แสงสว5าง สวิตชM เต3ารับอุปกรณM

ไฟฟFา รวมท้ังการใช3งานระบบไฟฟFาในส5วนต5างๆท่ีได3แสดงไว3ในรูปแปลนพ้ืน 

2. การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) จะต3องเข3าใจหลักเกณฑMข3อกำหนดการใช3สัญลักษณM 

มาตราส5วน เส3น มิติ ระดับ ท่ีเปUนเกณฑMในการเขียนแบบ 

3. ข้ันตอนในการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

ซ่ึงเร่ิมต3นจากการจัดหน3ากระดาษ การร5างความกว3างยาวของอาคารและกำหนดสัญลักษณM ตลอดจนการใช3เส3นใน

การเขียนแบบรูปตัด 

4. การฝaกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะ ความชำนาญงานและประสบการณMในการเขียนแบบก5อสร3างหมวด

งานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

 จุดประสงค;ท่ัวไป 

เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณM หลักเกณฑM

ข3อกำหนด ท่ีใช3ในการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 

ช้ัน และสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบสถาปdตยกรรมและวิศวกรรมท่ีเก่ียวข3องได3อย5างถูกต3อง 

 

 



 

 

 จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 

1. บอกหลักเกณฑMและข3อกำหนดในการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพัก

อาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

2. อธิบายความหมายของการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน   

3. อธิบายลำดับข้ันตอนการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

4. สามารถเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

ได3ตามข3อกำหนดและหลักเกณฑMได3ถูกต3อง 

5. เขียนเส3นมิติ  เขียนตัวเลข  ตัวอักษรกำกับในเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) ได3 

6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต5อเวลา และสามารถทำงานร5วมกับผู3อ่ืนได3 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หน2วยท่ี 3.1 เร่ืองการเขียนแบบก2อสร5างหมวดงานระบบไฟฟJา 

คร้ังท่ี 1 การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบไฟฟFา อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จำนวนรวม 

6 คาบ  มีรายละเอียดดังน้ี 

- แปลนไฟฟFาแสงสว5าง 

- แปลนไฟฟFากำลัง 

- สัญลักษณMประกอบแบบ 

 

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โตgะเขียนแบบพร3อมไม3บรรทัดเล่ือน (T- Slide) 

2.อุปกรณMและเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

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  อธิบายลักษณะและความหมายของสัญลักษณMท่ีใช3ในการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ 

(ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จากใบงานท่ีแจกให3 โดยผ5านเคร่ืองฉายภาพ ( Projector)  



 

 

อธิบายถึงความหมาย และสัญลักษณM และหลักการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบ

ไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน และสาธิตการเขียนแบบดังกล5าว 

1.5.1 วัตถุประสงคMของการแสดงแบบดังกล5าว 

1.5.2 ความสัมพันธMของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ  

1.5.3  สัญลักษณM และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

1.5.4  ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

1.5.5  ข้ันตอนการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

  1.6. สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

  1.7. สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปUนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมใน

 การฟdงคำถามและตอบคำถาม 

  1.8. ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

  1.9. ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

นำเข5าสู2บทเรียน  

โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพัก

อาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ความหมาย สัญลักษณM และหลักการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ 

(ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ผู3เรียนจะต3องมองเห็นภาพโดยรวมและความสัมพันธM

ของแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) ของแบบก5อสร3างท่ีใช3ก5อสร3าง ให3ผู3เรียนศึกษา เก่ียวกับการ

จัดวางรูปแบบ ข3อบังคับทางกฎหมาย การส่ือความหมายต5างๆของแบบขนาดช้ินส5วนของโครงสร3างท่ีแสดง

ในแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ตลอดจนสัญลักษณM

ต5างๆ ข้ันตอนลำดับการเขียนแบบ โดยมีครูผู3สอนเปUนผู3 อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ แล3วนำมาสรุปร5วมกัน 

การให5ข5อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

 1. วัตถุประสงคMของการแสดงแบบดังกล5าว 

 2. ความสัมพันธMของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ 

 3. ความหมาย สัญลักษณM และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบ 

 4. ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบ 

 5. หลักการและข้ันตอนการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบไฟฟFา)  

 6. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1. ผู3เรียนฟdงการอธิบายและซักถามหากเกิดข3อสงสัยหรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

- สัญลักษณMท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

      - มาตราส5วนท่ีใช3ในแบบ 

                          - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเขียนแบบ 



 

 

               3.   ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.   สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ัน 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.ใบความรู3 

2.เอกสารประกอบการสอน 

3.ใบงาน 

ส่ือโสตทัศน; 

1.เพาเวอรMพอยตM 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

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

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนแบบ แบบตัวอย5าง และใบงานมาให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหMต5อไป  โดย

ช้ีแจงในช5วงเวลาก5อนท่ีจะเรียนคร้ังต5อไปในวิชาการเขียนแบบงานก5อสร3าง 

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว  ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3 นั ก เรียน สืบค3นหา(SEARCH)แบบงานระบบ สุขาภิบาล จาก  WEBSITE  

www.google.com    หรือจากวารสารอาษา   ของสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ,  วารสารบ3านและสวน  หรือ

วารสารอ่ืน  ๆ ทางสถาปdตยกรรม  รวมท้ังรูปแบบรายการอาคารพักอาศัยสองช้ันโครงสร3างคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซ่ึงเก็บไว3ท่ีมุมวิชาการของแผนกวิชา ฯ   โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

วิธีวัด 

ความพร3อมในการเรียน  เช5น  ความพร3อมของเคร่ืองมือ   อุปกรณMท่ีนำมาประกอบการเรียน 

เคร่ืองมือวัด 

แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคM 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1.การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.การใช3เคร่ืองมือ 

3.การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 

4.การมีส5วนร5วมในกลุ5ม 



 

 

เคร่ืองมือวัด 

1.แบบสังเกต 

2.แบบประเมินช้ินงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคM 

เกณฑ;การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย–มาก ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก 1-5  คะแนน 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1.วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2.วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3.คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1.แบบทดสอบ 

2.แบบสังเกต 

3.แบบประเมินช้ินงาน 

4.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคM 

5.แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1.จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย – มาก ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก 1- 10 คะแนน 

มีเกณฑMการวัดดังน้ี 

1. ความสะอาด   1 คะแนน 

2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

6. การใช3สัญลักษณM  1 คะแนน 

7. ความคิดสร3างสรรคM  1 คะแนน 

คะแนนรวม   10 คะแนน 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพMสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาปdตยกรรม. พิมพMคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ�น), 2525. 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
แผนจัดการเรียนรู.มุ1งเน.นสมรรถนะอาชีพ 

สัปดาห'ที ่

14 
หน-วยที ่

3 

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

ช่ือหน5วย : หน2วยท่ี 3 แบบก2อสร5างหมวดงานระบบ  

 3.2 งานระบบสุขาภิบาล 
เวลา: 1 คาบ/ 1 สัปดาห, ระดับช้ัน :  ปวช. 2 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

หน5วยท่ี 3 การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ  

  3.1 ระบบสุขาภิบาล 

- แปลนระบบสุขาภิบาล 

- แบบขยายการเดินท5อสุขาภิบาล 

- แบบขยายบ5อเกรอะ  

- สัญลักษณMประกอบแบบ 

สาระสำคัญ 

           1. การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

เปUนการเขียนลักษณะการแสดงการติดต้ังสุขภัณฑM และตำแหน5งท5อต5างๆ ของงานสุขาภิบาลอาคารโดยแบบท่ี

เขียนจะเปUนแนวระนาบมองจากทางแนวระนาบบนท่ีสัมพันธMกับแบบการจัดวางครุภัณฑM ท5อต5างๆ ท่ีได3แสดงไว3

ในรูปแปลนพ้ืน 

2. การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน 

จะต3องเข3าใจหลักเกณฑMข3อกำหนดการใช3สัญลักษณM มาตราส5วน เส3น มิติ ระดับ ท่ีเปUนเกณฑMในการเขียนแบบ 

3. ข้ันตอนในการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง      

ค.ส.ล. 2 ช้ัน ซ่ึงเร่ิมต3นจากการจัดหน3ากระดาษ การร5างความกว3างยาวของอาคารและกำหนดสัญลักษณM 

ตลอดจนการใช3เส3นในการเขียนแบบรูปตัด 

4. การฝaกปฏิบัติงานเพ่ือให3เกิดทักษะ ความชำนาญงาน และประสบการณMในการเขียนแบบก5อสร3างหมวด

งานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน  

 

จุดประสงค;การเรียนการสอน 

 จุดประสงค;ท่ัวไป 

เพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะของสัญลักษณM หลักเกณฑM

ข3อกำหนด ท่ีใช3ในการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง  

ค.ส.ล. 2 ช้ัน และสามารถนำไปให3กำหนดรายละเอียดในแบบสถาปdตยกรรม และวิศวกรรมท่ีเก่ียวข3องได3

อย5างถูกต3อง   



 

 

 จุดประสงค;เชิงพฤติกรรม 

               1. บอกหลักเกณฑMและข3อกำหนดในการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) 

อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

  2. อธิบายความหมายของการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพัก

อาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

  3. อธิบายลำดับข้ันตอนการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3 

  4. สามารถเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ (ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 

2 ช้ัน ได3ตามข3อกำหนดและหลักเกณฑMได3ถูกต3อง 

  5. เขียนเส3นมิติ  เขียนตัวเลข  ตัวอักษรกำกับตำแหน5งแนวเสาในแบบก5อสร3างหมวดงานระบบ 

(ระบบสุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ได3ถูกต3อง และครบถ3วน 

  6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต5อเวลา และสามารถทำงานร5วมกับผู3อ่ืนได3 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หน2วยท่ี 3.2  การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบสุขาภิบาล 

คร้ังท่ี 1 การเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จำนวน 

6 คาบ มีรายละเอียดดังน้ี 

- แปลนระบบสุขาภิบาล 

- แบบขยายการเดินท5อสุขาภิบาล 

- แบบขยายบ5อเกรอะ  

- สัญลักษณMประกอบแบบ 

คุรุภัณฑ;/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ; 

1. โตgะเขียนแบบพร3อมไม3บรรทัดเล่ือน (T-Slide) 

2.อุปกรณMและเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานเขียนแบบ 

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  อธิบายลักษณะและความหมายของสัญลักษณMท่ีใช3ในการเขียนแบบก5อสร3างหมวด



 

 

งานระบบสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน จากใบงานท่ีแจกให3 โดยผ5านเคร่ืองฉายภาพ  

(Projector)  อธิบายถึงความหมาย สัญลักษณM และหลักการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบสุขาภิบาล 

อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน และสาธิตการเขียนแบบดังกล5าว 

1.5.1 วัตถุประสงคMของการแสดงแบบดังกล5าว 

1.5.2  ความสัมพันธMของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ  

                         1.5.3   สัญลักษณM และมาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

1.5.4   ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

1.5.5   ข้ันตอนการเขียนแบบช้ินงานดังกล5าว 

  1.6 สังเกตพฤติกรรมของผู3เรียน 

  1.7 สุ5มรายช่ือนักเรียน เรียกถามเปUนรายบุคคล สังเกตความสนใจของนัดเรียนโดยรวมใน

 การฟdงคำถามและตอบคำถาม 

  1.8 ให3กำลังใจ โดยให3เพ่ือนๆ ตบมือให3 เม่ือมีนักเรียนท่ีตอบถูก 

  1.9  ให3นักเรียนปฏิบัติงานเขียนแบบ จากใบงานท่ีกำหนด 

นำเข5าสู2บทเรียน  

โดยผู3สอนกล5าวถึงความสำคัญของแบบก5อสร3างหมวดงานระบบสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย 

โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 ช้ัน ความหมายและสัญลักษณM และหลักการเขียนแบบ ผู3เรียนจะต3องมองเห็นภาพ

โดยรวมและความสัมพันธMของแบบก5อสร3างหมวดงานระบบสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย โครงสร3าง ค.ส.ล. 2 

ช้ัน ท่ีใช3ก5อสร3าง ให3ผู3เรียนศึกษาเก่ียวกับการจัดวางรูปแบบ ข3อบังคับทางกฎหมาย การส่ือความหมายต5างๆ

ของแบบขนาดช้ินส5วนของโครงสร3างท่ีแสดงในก5อสร3างหมวดงานระบบสุขาภิบาล ตลอดจนสัญลักษณMต5างๆ 

ข้ันตอนลำดับการเขียนแบบ โดยมีครูผู3สอนเปUนผู3 อธิบาย แนะนำ เสนอแนะ แล3วนำมาสรุปร5วมกัน 

การให5ข5อมูลหรือการสอน ผู3สอนอธิบายถึง 

1.วัตถุประสงคMของการแสดงแบบ 

2.ความสัมพันธMของแบบดังกล5าวกับแบบอ่ืนๆ 

3. ความหมาย สัญลักษณM และมาตราส5วนท่ีใช3ในการเขียนแบบ 

4. ข3อบังคับทางกฎหมายในการเขียนแบบ 

5. หลักการและข้ันตอนการเขียนแบบก5อสร3างหมวดงานระบบสุขาภิบาล  

6. สาธิตการเขียนแบบงานก5อสร3างแบบดังกล5าว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

1.ผู3เรียนฟdงการอธิบายและซักถามหากเกิดข3อสงสัยหรือต3องการรู3รายละเอียดเพ่ิมเติม 

2.ผู3เรียนปฏิบัติการเขียนแบบตามใบงานดังกล5าว 

-สัญลักษณMท่ีใช3ในแบบก5อสร3าง 

      - มาตราส5วนท่ีใช3ในแบบดังกล5าว 

                          -ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเขียนแบบดังกล5าว 



 

 

               3.   ซักถามข3อสงสัยระหว5างข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.   สังเกตผลงานตัวอย5างของเพ่ือนร5วมช้ันและแสดงความยินดีกับผู3มีผลงานดี 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.ใบความรู3 

2.เอกสารประกอบการสอน 

3.ใบงาน 

ส่ือโสตทัศน; 

1.เพาเวอรMพอยตM 

หุ2นจำลองหรือของจริง 

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

งานท่ีมอบหมาย / กิจกรรม 

ก2อนเรียน 

 กำหนดให3นำเคร่ืองมือเขียนแบบ แบบตัวอย5าง และใบงานมาให3พร3อมในการเข3าเรียนในสัปดาหMต5อไป  โดย

ช้ีแจงในช5วงเวลาก5อนท่ีจะเรียนคร้ังต5อไปในวิชาการเขียนแบบงานก5อสร3าง 

ขณะเรียน 

 ผู3เรียนปฏิบัติงานของช้ินงานดังกล5าว  ภายใต3การดูแลควบคุมของครูผู3สอน 

หลังเรียน 

 มอบหมายกิจกรรมให3 นักเรียนสืบค3นหา(SEARCH)แบบก5อสร3างหมวดวิศวกรรม จาก  WEBSITE  

www.google.com    หรือจากวารสารอาษา   ของสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ,  วารสารบ3านและสวน  หรือวารสาร

อ่ืน  ๆ ทางสถาปdตยกรรม  รวมท้ังรูปแบบรายการอาคารพักอาศัยสองช้ันโครงสร3างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่ึงเก็บไว3ท่ี

มุมวิชาการของแผนกวิชา ฯ   โดยภาพท่ีค3นหาจะนำมาเขียนประกอบในคร้ังต5อไป 

การประเมินผล 

ก2อนเรียน 

 วิธีวัด 

 ความพร3อมในการเรียน  เช5น  ความพร3อมของเคร่ืองมือ   อุปกรณMท่ีนำมาประกอบการเรียน 

 เคร่ืองมือวัด 

 แบบสังเกตหรือแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคM 

ขณะเรียน 

วิธีวัด 

1.การสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.การใช3เคร่ืองมือ 

3.การมีส5วนร5วมในการเรียนการสอน 

4.การมีส5วนร5วมในกลุ5ม 



 

 

 เคร่ืองมือวัด 

1.แบบสังเกต 

2.แบบประเมินช้ินงาน 

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคM 

เกณฑ;การให5คะแนน 

กำหนดจากผลการปฏิบัติงานภายในห3องเรียนจากน3อย–มาก ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก 1-5  คะแนน 

หลังเรียน 

วิธีวัด 

1.วัดความรู3ความเข3าใจในการเรียนรู3 

2.วัดทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

3.คุณภาพในการปฏิบัติการเขียนแบบ 

 เคร่ืองมือวัด 

1.แบบทดสอบ 

2.แบบสังเกต 

3.แบบประเมินช้ินงาน 

4.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคM 

          5.แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ;การให5คะแนน 

1.จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานน3อย –มาก ซ่ึงกำหนดค5าคะแนนจาก 1- 10 คะแนน มีเกณฑMการวัดดังน้ี 

1. ความสะอาด   1 คะแนน 

 2. ความถูกต3อง   3 คะแนน 

 3. การจัดหน3ากระดาษ  1 คะแนน 

 4. การเขียนตัวอักษร  1 คะแนน 

 5. การใช3เส3น   2 คะแนน 

 6. การใช3สัญลักษณM  1 คะแนน 

 7. ความคิดสร3างสรรคM  1 คะแนน 

คะแนนรวม   10 คะแนน 

บรรณานุกรม 

พิภพ สุนทรสมัย ปฏิบัติการเขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯส.เอเซียเพลส 2528 

สุขสม เสนานาญ  เขียนแบบก5อสร3าง กรุงเทพฯ : สำนักพิมพMสมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ�น) 2556 

อินทิรา  ศตสุข. เขียนแบบช5างเทคนิคสถาปdตยกรรม. พิมพMคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ�น), 2525. 

 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช5แผนการสอน 

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

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

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

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

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

  

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

 

ผลการสอนของครู  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


