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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา งานส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 
รหัสวิชา 30106-2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นายวศิน นันตสุข 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  

 

 

 

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



ข 
 

ค าน า 

 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร รหัสวิชา 30106-2005 มีเนื้อหาตรง
ตามจุดประสงค์และค าอธิบายราชวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหมวดวิชาชีพที่ผู้เรียนประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างก่อสร้างต้องศึกษาวิชานี้ 

 แผนการจัดการเรียนการสอน วิชา การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็น 10 บทเรียน ความรู้
เบื้องต้นในงานส ารวจงานระดับ การหาพ้ืนที่และปริมาณงานดิน การก าหนดค่าระดับก่อสร้าง การวางผัง
อาคาร การตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การวางแนว
ก่อสร้างขอบเขตที่ดิน การก าหนดค่าระดับงานท่อระบายน้ า การส ารวจอาคารสูง ค่าพิกัด N,E และมุม 
Azimuth ในงานก่อสร้าง 

 ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งที่จะให้แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาการส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอน หากผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้า
ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
นายวศิน นันตสุข 

ครูผู้ช่วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อรายวิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร    รหัสวิชา 30106-2005 
ระดับชั้น ปวส.        หน่วยกิต 4(3) 
จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์      รวม 72 ชั่วโมง 
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง       ภาคเรียนที่ 2/2565 
 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ การหาพื้นที่การหาปริมาณงานดิน การวางผังอาคาร การก าหนดค่าระดับ
ก่อสร้าง อาคารชั้นต่าง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่งของอาคาร ตรวจสอบการทรุดตัว และเคลื่อนตัว ของ
อาคาร การวางแนวก่อสร้างการค านวณความลาดเอียงการก าหนดระดับ ท่อระบายน้ า 

2. สามารถปฏิบัติการหาพ้ืนที่ การหาปริมาณงานดิน การวางผังอาคาร การก าหนดระดับก่อสร้าง
อาคาร ชั้นต่าง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่งของอาคาร ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร 
การวางแนวก่อสร้างการค านวณความลาดเอียงการก าหนดระดับ ท่อระบายน้า  

 3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต ในการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหาพื้นที่ ปริมาณงานดิน การวางผังอาคารการก าหนดค่า ระดับก่อสร้าง
อาคารชั้นต่าง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่งของอาคาร ตรวจสอบ การทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร 
การวางแนว ก่อสร้างการค านวณความลาดเอียง  การก าหนดระดับ ท่อระบายน้ า 

 

สมรรถนะของรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การหาพ้ืนที่การหาปริมาณงานดิน การวางผังอาคาร การก าหนด ค่า
ระดับก่อสร้างอาคารชั้นต่าง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่งของอาคาร ตรวจสอบการทรุดตัวและ 
เคลื่อนตัวของอาคาร การวางแนวก่อสร้างการค านวณความลาดเอียงการก าหนดระดับ ท่อระบายน้ า  

2. หาพื้นที่ ปริมาณงานดิน วางผังอาคาร ก าหนดระดับก่อสร้างอาคารชั้นต่าง ๆ ตรวจสอบแนวราบ 
แนวดิ่งของอาคาร ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร วางแนวก่อสร้าง ค านวณความ 
ลาดเอียงก าหนดระดับ ท่อระบายน้ า 

3. วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการงานส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การตรวจสอบ 
สิ่งก่อสร้าง โดยค านึงถึงความปลอดภัยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



ง 
 

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร รหัสวิชา 
30106-2005 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องการ ด้านพุทธพิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้านจิตพิสัย 
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1 
ความรู้เบื้องต้นในงานส ารวจ

และงานระดับ 
/ / / /  /   / /  / / / / / 

2 การหาพ้ืนที่และปริมาณงานดิน / / / / / /   / / / / / / / / 
3 การก าหนดค่าระดับก่อสร้าง / / / / / / / / / / / / / / / / 
4 การวางผังอาคาร  / /  / / / / / /  / / /  / 
5 การตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร   / / / / / / / / / / / / / / 

6 
การตรวจสอบการทรุดตัวและ

เคลื่อนตัวของอาคาร 
  / / / / / / / / / / /  / / 

7 การวางแนวก่อสร้าง    / / / / / / / / / / / / / / 

8 
การก าหนดค่าระดับงานท่อ

ระบายน้ า 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

9 งานส ารวจอาคารสูง / / / / / / / / / /  / / / / / 
10 ค่าพิกัดในงานก่อสร้าง / / / / / / / / / /  / / / / / 
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รายชื่อหน่วยการสอน / การเรียนรู้ 

หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
รายวิชา การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร รายวิชา 20106-2005 

จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมง 
หน่วย

ที่ 
ชื่อหน่วย 

จ านวนชั่วโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 ความรู้เบื้องต้นในงานส ารวจ 2 2 
2 การหาพ้ืนที่และปริมาณงานดิน 2 2 
3 การก าหนดค่าระดับก่อสร้าง 2 2 
4 การก าหนดค่าระดับงานท่อระบายน้ า 2 2 
5 การส ารวจด้วยกล้องวัดมุม 2 2 
6 การตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร 2 2 
7 การวางแนวก่อสร้างและการวางผังอาคาร 2 2 
8 การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร 2 2 
9 งานส ารวจเบื้องต้นส าหรับอาคารสูง 2 2 
10 ระบบพิกัดฉาก 2 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005        วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในงานส ารวจ 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการส ารวจเบื้องต้น  

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. บอกความหมายของวิชาส ารวจได้ 

2. อธิบายสาเหตุของความคลาดเคลื่อนในงานส ารวจได้ 

3. บอกหน่วยที่ใช้ในงานส ารวจได้ 

 ด้านทักษะ 

  4. สามารถค านวณหน่วยการวัดปริมาณต่างๆในงานส ารวจได้ 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 1 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 1 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
ปฐพีกลศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในงานส ารวจ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 1  
 
 
 
ขั้นการศึกษา 
1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก ที่
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในงาน
ส ารวจ 
 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
 หลังเรียน 
  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
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  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การหาพ้ืนที่และปริมาณงานดิน 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่และหาปริมาณงานดิน 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. อธิบายถึงหลักการค านวณหาพื้นที่ได้ 

  2. อธิบายถึงหลักการค านวณหาปริมาตรได้ 

3. บอกหน่วยวัดปริมาณพ้ืนที่ได้ 

4. บอกหน่วยวัดปริมาตรดินตัดดินถมได้ 

 ด้านทักษะ 

  5. สามารถค านวณหาพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมได้ 

6. สามารถค านวณหาปริมาตรดินตัดดินถมได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 2 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 2 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร เรื่อง การหา
พ้ืนที่และปริมาณงานดิน 
2. ปฏิบัติงานรังวัดระยะภาคสนาม 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 2  
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเรื่อง การหาพ้ืนที่
และปริมาณงานดิน 

2. นักเรียนแบ่ งกลุ่ม  เบิก อุปกรณ์รั งวัด 
ปฏิบัติการรังวัดระยะภาคสนาม หาพื้นที่ 

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
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 หลังเรียน 
  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การก าหนดค่าระดับก่อสร้าง  
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการก าหนดค่าระดับก่อสร้าง 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. บอกความหมายของการท าระดับได้ 

  2. อธิบายหลักการก าหนดระดับได้ 

3. บอกความหมายของการก าหนดระดับ 

4. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการท าระดับได้ 

 ด้านทักษะ 

  5. สามารถใช้กล้องระดับส ารวจได้ 

6. สามารถค านวณหาค่าระดับได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

9. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 3 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 3 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร เรื่อง การ
ก าหนดค่าระดับก่อสร้าง 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 3  
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่ เ กี่ ย ว กับ เนื้ อหาที่ เ รี ยน เ รื่ อ ง  กา ร
ก าหนดค่าระดับก่อสร้าง 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
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 หลังเรียน 
  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การก าหนดค่าระดับงานท่อระบายน้ า 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการก าหนดค่าระดับงานท่อระบายน้ า 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. อธิบายหลักการก าหนดค่าระดับงานท่อระบายน้ าได้ 

2. บอกความหมายของการก าหนดระดับได้ 

 ด้านทักษะ 

  3. สามารถใช้กล้องระดับส ารวจหาค่าระดับงานท่อระบายน้ าได้ 

4. สามารถค านวณหาค่าระดับงานท่อระบายน้ าได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 4 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 4 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร เรื่อง การ
ก าหนดค่าระดับงานท่อระบายน้ า 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม ครูสาธิตการปฏิบัติ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 4  
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่ เ กี่ ย ว กับ เนื้ อหาที่ เ รี ยน เ รื่ อ ง  กา ร
ก าหนดค่าระดับงานท่อระบายน้ า 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
 หลังเรียน 
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  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การส ารวจด้วยกล้องวัดมุม 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องวัดมุม 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. บอกส่วนประกอบของกล้องวัดมุมได้ 

2. อธิบายหลักการใช้กล้องวัดมุมได้ 

 ด้านทักษะ 

  3. สามารถใช้กล้องวัดมุมได้ 

4. สามารถอ่านค่ามุมองศาจากกล้องวัดมุมได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 5 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 5 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร เรื่อง การส ารวจ
ด้วยกล้องวัดมุม 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม ครูสาธิตการปฏิบัติ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 5  
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเรื่อง การส ารวจ
ด้วยกล้องวัดมุม 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
 หลังเรียน 
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  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. บอกถึงความรู้ในการตรวจสอบแนวดิ่งของอาคารได้ 

2. อธิบายหลักการใช้กล้องวัดมุมตรวจสอบแนวดิ่งของอาคารได้ 

 ด้านทักษะ 

  3. สามารถใช้กล้องวัดมุมตรวจสอบแนวดิ่งของอาคารได้ 

4. สามารถค านวณหาค่าความสูงแนวดิ่งของอาคารได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 6 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 6 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร เรื่อง การ
ตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม ครูสาธิตการปฏิบัติ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 6 
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่ เ กี่ ย ว กับ เนื้ อหาที่ เ รี ยน เ รื่ อ ง  กา ร
ตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
 หลังเรียน 
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  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การวางแนวก่อสร้างและการวางผังอาคาร 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแนวก่อสร้างและการวางผังอาคาร 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. อธิบายหลักการวางแนวก่อสร้างได้ 

2. อธิบายหลักการวางผังอาคารได้ 

 ด้านทักษะ 

  3. สามารถใช้กล้องวัดมุมวางแนวก่อสร้างได้ 

4. สามารถใช้กล้องวัดมุมการวางผังอาคารได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 7 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 7 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร เรื่อง การวาง
แนวก่อสร้างและการวางผังอาคาร 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม ครูสาธิตการปฏิบัติ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 7 
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่เก่ียวกับเนื้อหาที่เรียนเรื่อง การวางแนว
ก่อสร้างและการวางผังอาคาร 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
 หลังเรียน 
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  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. อธิบายหลักการการตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคารได้ 

 ด้านทักษะ 

  3. สามารถตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารได้ 

4. สามารถตรวจสอบการเคลื่อนตัวของอาคารได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 8 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 8 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร เรื่อง การ
ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม ครูสาธิตการปฏิบัติ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 8 
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่ เ กี่ ย ว กับ เนื้ อหาที่ เ รี ยน เ รื่ อ ง  กา ร
ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของ
อาคาร 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
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 หลังเรียน 
  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 งานส ารวจเบื้องต้นส าหรับอาคารสูง 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับการงานส ารวจเบื้องต้นส าหรับอาคารสูง 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. อธิบายหลักการส ารวจอาคารสูงได้ 

2. อธิบายหลักการวางผังส าหรับอาคารสูงได้ 

 ด้านทักษะ 

  3. สามารถใช้กล้องวัดมุมวางผังอาคารสูงได้ 

4. สามารถใช้กล้องระดับหาค่าระดับอาคารสูงได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 9 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 9 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร เรื่อง งานส ารวจ
เบื้องต้นส าหรับอาคารสูง 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม ครูสาธิตการปฏิบัติ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 9 
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเรื่อง งานส ารวจ
เบื้องต้นส าหรับอาคารสูง 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
 หลังเรียน 
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  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563  
รหัสวิชา  30106-2005      วิชา การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร  จ านวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ระบบพิกัดฉาก 
 

1. สมรรถนะ  

แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบพิกัดฉากในงานส ารวจ 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้านความรู้ 

  1. อธิบายหลักการระบบพิกัดฉากในงานส ารวจได้ 

2. บอกความหมายของมุม Azimuth ได ้

3. บอกหลักการหาพิกัด N, E ที่ใช้ในงานก่อสร้างได้ 

 ด้านทักษะ 

  3. สามารถใช้กล้องวัดมุมหาพิกัดได้ 

4. สามารถค านวณหาพิกัดที่ใช้ในงานก่อสร้างได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ปฏิบัติการเรียนอย่างความขยันมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และตรงต่อ
เวลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พึงเสียสละให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยท่ี 10 
ขัน้ตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียมน าเข้าสู่บนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน า
รายวิชา วิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที่ 10 
 
 
 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายความหมายและความเป็นมาของวิชา 
การส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร เรื่อง ระบบพิกัด
ฉาก 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม ครูสาธิตการปฏิบัติ 
 
 
ชั้นพยายาม 
1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. ครูตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบท้ายบท
พร้อมบันทึกคะแนน 

ขั้นเตรียม 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยการเรียนที่ 10 
 
 
 
ขั้นการศึกษา 

1. นักเรียนฟังและติดตามพร้อมทั้งจดบันทึก 
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเรื่อง ระบบพิกัด
ฉาก 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เบิกอุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ภาคสนาม  

 
ชั้นพยายาม 
1.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
ขั้นส าเร็จผล 
1. นักเรียนตรวจสอบคะแนนจากแบบทดสอบท้าย
บท เพ่ือดูความสามารถของตนเอง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไป 
 
 
 

รวมเวลา 240 นาที หรือ 4 คาบ 
  
3. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. จัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนที่ก าหนด 
  2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน 
 ขณะเรียน 
  3. ฟังอาจารย์บรรยายพร้อมและจดบันทึก 
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 หลังเรียน 
  4. ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 ในสถานศึกษา 
  1. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2. ห้องสมุดวิทยาเทคนิคชลบุรี 
 นอกสถานศึกษา 
  3. บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
  4. อินเตอร์เน็ต  
 
5. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
  1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ด้านการพูด การอ่าน การเรียน และการฝึก
ปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบและสนใจใฝ่ความรู้ 
  2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  สังเกตการณ์ตั้งใจเรียน สังเกตกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 หลังเรียน 
  ตรวจแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
7. ผลงาน/ชื้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน 
  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 
 


