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หน#วยการเรียนรู,และสมรรถนะประจำหน#วย 
 

ช่ือหน'วย 
สมรรถนะ 

ความรู3 ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค@ 

หน'วยท่ี 1  

ความรู'เบ้ืองต'นเก่ียวกับการเขียน

แบบก7อสร'างอาคารสาธารณะ

ความสูงไม7เกิน 4 ช้ัน พ้ืนท่ีไม7เกิน 

1,000 ตารางเมตร 

มีความรู( ความเข(าใจหลักการ

เขียนแบบก6อสร(างอาคาร

สาธารณะฯ ด(วยคอมพิวเตอรB 

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการการเขียนแบบ

ก6อสร(าง การแบ6งหมวดงานใน

แบบก6อสร(าง ความสัมพันธB

ของแบบแต6ละชนิดในการ

เขียนแบบก6อสร(างอาคาร 

สามารถแสดงความรู( สามารถ

อธิบายหลักการเขียนแบบ

ก6อสร(างอาคารสาธารณะฯด(วย

คอมพิวเตอรB 

1.สนในฟMงอย6างมีสมาธ ิมีการ

ตอบคำถาม มกีารซักถามข(อ

สงสัย และปฏิบัติตามคำสั่ง  

2.แต6งการตามระเบียบ ทำงาน

เปTนระเบียบ  

3. ตรงต6อเวลาทำงานจนสำเร็จ 

มกีารปรับปรุงแก(ไขงานตาม

ข(อเสนอแนะ มกีารเก็บ

อุปกรณBหลังเรียนเสร็จ 

หน'วยท่ี 2  

การเขียนแบบก7อสร'าง อาคาร

สาธารณะความสูงไม7เกิน 4 ช้ัน 

พ้ืนท่ีไม7เกิน 1,000 ตารางเมตร 

หมวดงานสถาปJตยกรรม 

มีความรู( ความเข(าใจหลักการ

เขียนแบบก6อสร(างอาคาร

สาธารณะฯ ด(วยคอมพิวเตอรB 

หมวดงานสถาปMตยกรรม  

สามารถเขียนแบบก6อสร(าง

อาคารสาธารณะฯด(วย

คอมพิวเตอรB หมวดงาน

สถาปMตยกรรม ได(ถูกต(อง 

ครบถ(วน สมบูรณB สวยงาม 

ได(แก6  

1. แบบแปลนพื้น  

2. รูปด(าน  

3. รูปตัด  

4. ผังบริเวณ  

5. แบบขยายสถาปMตยกรรม  

1.สนในฟMงอย6างมีสมาธ ิมีการ

ตอบคำถาม มกีารซักถามข(อ

สงสัย และปฏิบัติตามคำสั่ง  

2.แต6งการตามระเบียบ ทำงาน

เปTนระเบียบ  

3. ตรงต6อเวลาทำงานจนสำเร็จ 

มกีารปรับปรุงแก(ไขงานตาม

ข(อเสนอแนะ มกีารเก็บ

อุปกรณBหลังเรียนเสร็จ 

หน'วยท่ี 3  

การเขียนแบบก7อสร'าง อาคาร

สาธารณะความสูงไม7เกิน 4 ช้ัน 

พ้ืนท่ีไม7เกิน 1,000 ตารางเมตร 

หมวดงานโครงสร'าง 

มีความรู( ความเข(าใจหลักการ

เขียนแบบก6อสร(างอาคาร

สาธารณะฯ ด(วยคอมพิวเตอรB 

หมวดงานโครงสร(าง 

สามารถเขียนแบบก6อสร(าง

อาคารสาธารณะฯด(วย

คอมพิวเตอรB หมวดงาน

โครงสร(าง ได(ถูกต(อง ครบถ(วน 

สมบูรณB สวยงาม ได(แก6 1. 

แบบโครงสร(างฐานราก, เสา 

2. แบบโครงสร(างพื้น  

3. แบบโครงสร(างหลังคา   

4. แบบขยายโครงสร(าง  

1.สนในฟMงอย6างมีสมาธ ิมีการ

ตอบคำถาม มกีารซักถามข(อ

สงสัย และปฏิบัติตามคำสั่ง  

2.แต6งการตามระเบียบ ทำงาน

เปTนระเบียบ  

3. ตรงต6อเวลาทำงานจนสำเร็จ 

มกีารปรับปรุงแก(ไขงานตาม

ข(อเสนอแนะ มกีารเก็บ

อุปกรณBหลังเรียนเสร็จ 
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ช่ือหน'วย 
สมรรถนะ 

ความรู3 ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค@ 

หน'วยท่ี 4  

การเขียนแบบก7อสร'าง อาคาร

สาธารณะความสูงไม7เกิน 4 ช้ัน 

พ้ืนท่ีไม7เกิน 1,000 ตารางเมตร 

หมวดงานไฟฟMา 

มีความรู( ความเข(าใจหลักการ

เขียนแบบก6อสร(างอาคาร

สาธารณะฯ ด(วยคอมพิวเตอรB 

หมวดงานไฟฟ`า  

สามารถเขียนแบบก6อสร(าง

อาคารสาธารณะฯด(วย

คอมพิวเตอรB หมวดงานไฟฟ`า

ได(ถูกต(อง ครบถ(วน สมบูรณB 

สวยงาม  ได(แก6  

1.แบบผังตำแหน6งไฟฟ`าส6อง

สว6าง  

2.แบบผังสวิสตBและเต(ารับ

ไฟฟ`า 

1.สนในฟMงอย6างมีสมาธ ิมีการ

ตอบคำถาม มกีารซักถามข(อ

สงสัย และปฏิบัติตามคำสั่ง  

2.แต6งการตามระเบียบ ทำงาน

เปTนระเบียบ  

3. ตรงต6อเวลาทำงานจนสำเร็จ 

มกีารปรับปรุงแก(ไขงานตาม

ข(อเสนอแนะ มกีารเก็บ

อุปกรณBหลังเรียนเสร็จ 

หน'วยท่ี 5  

การเขียนแบบก7อสร'าง อาคาร

สาธารณะความสูงไม7เกิน 4 ช้ัน 

พ้ืนท่ีไม7เกิน 1,000 ตารางเมตร 

หมวดงานสุขาภิบาล 

มีความรู( ความเข(าใจหลักการ

เขียนแบบก6อสร(างอาคาร

สาธารณะฯ ด(วยคอมพิวเตอรB 

หมวดงานสุขาภิบาล 

สามารถเขียนแบบก6อสร(าง

อาคารสาธารณะฯด(วย

คอมพิวเตอรB หมวดงาน

สุขาภิบาล ได(ถูกต(อง ครบถ(วน 

สมบูรณB สวยงาม  ได(แก6 1. 

แบบแปลนท6อสุขาภิบาลน้ำด ี

2. แบบแปลนท6อสุขาภิบาลน้ำ

เสีย 

3. แบบแปลนรางระบายน้ำ

รอบอาคาร 

1.สนในฟMงอย6างมีสมาธ ิมีการ

ตอบคำถาม มกีารซักถามข(อ

สงสัย และปฏิบัติตามคำสั่ง  

2.แต6งการตามระเบียบ ทำงาน

เปTนระเบียบ  

3. ตรงต6อเวลาทำงานจนสำเร็จ 

มกีารปรับปรุงแก(ไขงานตาม

ข(อเสนอแนะ มกีารเก็บ

อุปกรณBหลังเรยีนเสร็จ 

หน'วยท่ี 6 

การเขียนรายการประกอบแบบ

ก7อสร'าง และสารบัญแบบ อาคาร

สาธารณะความสูงไม7เกิน 4 ช้ัน 

พ้ืนท่ีไม7เกิน 1,000 ตารางเมตร 

มีความรู( ความเข(าใจหลักการ

เขียนรายการประกอบแบบ

ก6อสร(าง และสารบัญแบบ 

อาคารสาธารณะฯ ด(วย

คอมพิวเตอรB 

สามารถเขียนรายการประกอบ

แบบก6อสร(าง และสารบัญแบบ

ตามหมวดงานแบบก6อสร(าง 

อาคารสาธารณะฯ ด(วย

คอมพิวเตอรB ได(ถูกต(อง 

ครบถ(วน สมบูรณB สวยงาม 

ได(แก6  

1. รายการประกอบแบบ

ก6อสร(าง 

2. สารบัญแบบก6อสร(าง 

1.สนในฟMงอย6างมีสมาธ ิมีการ

ตอบคำถาม มกีารซักถามข(อ

สงสัย และปฏิบัติตามคำสั่ง  

2.แต6งการตามระเบียบ ทำงาน

เปTนระเบียบ  

3. ตรงต6อเวลาทำงานจนสำเร็จ 

มกีารปรับปรุงแก(ไขงานตาม

ข(อเสนอแนะ มกีารเก็บ

อุปกรณBหลังเรียนเสร็จ 

  


