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  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕                 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 1 

หน่วยท่ี- 

 รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 1 

ชื่อหน่วย/เร่ือง ปฐมนิเทศ จ านวนช่ัวโมง 4 ช.ม. 



 

 

แนวคิด 
การศึกษาวิชานี้เป็นวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ เพื่อปลูกฝังให้พัฒนาตนเองเ ข้าสู่อาชีพอย่างสม่่าเสมอ  

และน่าไปประยุกต์เพื่อวางแผนใช้ในชีวิตประจ่าวันต่อไป และยังเ ป็นการให้ผู้เ รียนได้มีโอกาสฝึกทักษะความ
ช่านาญการเรียนรู้ด้านความรู้ ความสามารถพื่อมีส่วนร่วมในการเ รียนอย่างเ ต็มท่ีในการฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถรวมท้ังสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาได้  ผู้เรียนวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้ ท่ี
ถูกต้องแล้ว สามารถน่าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีส่าคัญในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ่าวันอีกด้วย  
สาระการเรียนรู้ 
 1.เคร่ืองมือและวิธีการใช้เคร่ืองมือเขียนแบบ 
 2.การบ่ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และค่าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้ 
2.ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

สมรรถนะหลัก 
286. วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้

ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตาม 
         หลักการด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูผู้สอนแนะน่าจุดมุ่งหมายท่ีผู้เรียนจะได้จากหลักสูตร โดยก่าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีความรู้  

เก่ียวกับเคร่ืองมือเขียนแบบเป็นส่วนส่าคัญมากในงานเขียนแบบ เพราะการท่ีจะเ ขียนแบบให้ถูกต้อง รวดเ ร็ว 
สวยงาม จะต้องอาศัยเคร่ืองมือเขียนแบบท่ีเหมาะสมกับงานนั้นๆ ดังนั้นการเลือกใช้เคร่ืองมือเ ขียนแบบท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม นอกจากจะท่าให้การเ ขียนแบบมีความละเอียด  สวยงาม และรวดเ ร็วแล้ว ยัง เ ป็นการช่วยให้
เคร่ืองมือเขียนแบบมีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย 



 

 

 ขั้นสอน 
 2.ผู้เรียนกับผู้สอน ช่วยกันอภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของเคร่ืองมือเขียนแบบเพื่อให้เข้าใจและน่ามา  

ใช้ในการเขียนแบบได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ่าวัน ซ่ึงในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อ
ประชาชนมาก เนื่องจากน่ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการเลือกประกอบเป็นอาชีพได้ 

 3.ผู้เรียนรับฟังค่าชี้แจงสังเขปรายวิชาและการวัดประเมินผล ซักถามข้อปัญหารวมท้ังแสดงความ 

คิดเห็นเก่ียวกับการเรียนวิชานี้ 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
4.ผู้เรียนวางแผนการเรียนเขียนแบบลักษณะต่า ๆ เพื่อน่าไปประยุกต์ใช้กับงานใชีวิตประจ่า  

วันท่ีจ่าเป็นโดยท่ัวไป ซ่ึงทุกคนจะต้องวางแผนการท่างานในอนาคต 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 
 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ประเมินแบบฝึกทักษะ 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

               เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบฝึกทักษะ 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 



 

 

4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบฝึกทักษะ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ฝึกทักษะการใช้แคร่ืองมือเขียนแบบ 
 2.ฝึกเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
  



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 1(ต่อ) หน่วยท่ี 1 
รหัส 20100-1001     วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 1 

ช่ือหน่วย/เร่ือง เคร่ืองมือเขียนแบบ จ านวนช่ัวโมง 4 ช.ม. 
 

แนวคิด 
 เคร่ืองมือเขียนแบบเป็นส่วนส่าคัญมากในงานเขียนแบบ เพราะการท่ีจะเ ขียนแบบให้ถูกต้อง ร วดเ ร็ว 
สวยงาม จะต้องอาศัยเคร่ืองมือเขียนแบบท่ีเหมาะสมกับงานนั้นๆ ดังนั้นการเ ลือกใช้เคร่ืองมือเ ขียนแบบท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม นอกจากจะท่าให้การเ ขียนแบบมีความละเอียด  สวยงาม และรวดเ ร็วแล้ว ยัง เ ป็นการช่วยให้
เคร่ืองมือเขียนแบบมีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย 
สาระการเรียนรู้ 
 1.เคร่ืองมือและวิธีการใช้เคร่ืองมือเขียนแบบ 
 2.การบ่ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.บอกชื่อและวิธีการใช้เคร่ืองมือเขียนแบบได้ 
2.บ่ารุงรักษาและเลือกใช้เคร่ืองมือเขียนแบบได้ 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูผู้สอนเล่าให้ผู้เรียนฟังว่ามีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเขียนแบบมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดมีหน้าท่ีและ
วิธีการใช้งานท่ีต่างกันออกไป 
 2.ผู้เรียนยกตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเขียนแบบ เช่น โต๊ะเขียนแบบ กระดานเขียนแบบ ไม้ที บรรทัด
เล่ือน ฉากสามเหล่ียม เป็นต้น 
ขั้นสอน 

3.ครูผู้สอนอธิบายลักษะเคร่ืองมือและวิธีการใช้เคร่ืองมือเขียนแบบ และการบ่ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียน
แบบโดยใช้แผ่นใสประกอบเพื่อส่ือความหมายสาระส่าคัญของเนื้อหาให้เข้าใจย่ิงข้ึน  

4.ครูน่ารูปภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเขียนแบบมีอยู่หลายชนิด 



 

 

 
  

5.ครูน่ารูปภาพอุปกรณ์ท่าความสะอาด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.ครูแนะน่าการบ่ารุงรักษาเคร่ืองมือเ ขียนแบบได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้เฉพาะงาน  หากน่าไปใช้กับ
งานท่ีไม่เหมาะสม  จะท่าให้เกิดการเสียหายกับเคร่ืองมือเขียนแบบได้  โดยสรุปดังนี้ 

1) ไม่ควรใช้ไม้ทีและฉากสามเหล่ียมเป็นอุปกรณ์ทาบตัดกระดาษ เพราะจะท่าให้ขอบของไม้ที 
 และฉากสามเหล่ียมบ่ินจากคมมีดได้ 

2) ไม่ควรน่าเทปกาวติดบนไม้ทีและฉากสามเหล่ียม เพราะเม่ือลอกออกจะท่าให้เกิดยาง 
เหนียวบางๆ เม่ือน่าอุปกรณ์เหล่านี้ไปเขียนแบบจะท่าให้แบบงานสกปรกได้  

3) ไม่ควรใช้ปลายวงเวียนเป็นเหล็กงัด เช่น งัดลวดเย็บกระดาษหรือน่าไปเจาะรู เพราะจะท่า 
ให้ปลายวงเวียนหัก งอ หรือท่ือ เม่ือน่าไปเขียนแบบอาจล่ืนไถลออกจากศูนย์กลางได้ 

4) การเช็ดท่าความสะอาดเคร่ืองมือเขียนแบบด้วยน้่ายา ควรเลือกใช้ชนิดท่ีมีความเข้มน้อยถ้า 
ใช้สารเคมีท่ีมีความเข้มข้นมาก จะท่าให้สเกลของเคร่ืองมือเขียนแบบลบออกได้ นอกจากนั้นสารเคมีจะ 
ท่าลายพื้นผิวของอุปกรณ์เขียนแบบอีกด้วย 

5) เคร่ืองมือเขียนแบบปัจจุบัน มักจะมีคู่มือการใช้งานก่ากับไว้ ผู้ใช้ควรศึกษาการใช้งานและ 
 การบ่ารุงรักษาตามท่ีบริษัทผู้ผลิตก่าหนดไว้ในคู่มือนั้นๆ 



 

 

7.ครูเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันกับคนท่างานต้องสร้างสติ รู้เท่าทันความเป็นจริงให้มีก่าลังเพียงพอท่ีจะไม่ 
ล่ืนไหลไปตามกระแสแห่ง กิเลส และป้องกันปัญหาท่ีเกิดใหม่ในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนกระตุ้นให้เปิดความคิด 
กล้าลงมือท่า และให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท่างาน" อาจหาญ ย่้าถึงปรัชญาแห่งความคิด 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5.สรุปความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวิว่ฒนาการของระบบจ่านวนและตัวเลข โครงสร้างของระบบจ่านวนโดย

ถาม-ตอบ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันและประเมินผู้เรียนตามแบบฟอร์มต่อไปนี้  

ชื่อผู้เรียน 
ประสบการณ์พื้นฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนังสือเรียน วิชาการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 
 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 

 

5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ท่าใบงานและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

  
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 2 
หน่วยท่ี 2 

รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  สอนคร้ังท่ี 2 

ช่ือหน่วย/เร่ือง มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 
 
แนวคิด 

ส่ิงท่ีส่าคัญอย่างย่ิงในงานเขียนแบบ ผู้เขียนแบบจะต้องศึกษามาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนแบบสาขา
นั้นๆ เพื่อให้สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงมาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิคท่ีผู้เ ขียนแบบต้องศึกษา
เป็นการเบ้ืองต้น ได้แก่ มาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ มาตรฐานเส้น การเ ขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและ
ตัวเลข การเขียนตัวอักษรไทย วิธีการเขียนตัวอักษรและมาตราส่วน  
สาระการเรียนรู้ 

1.การเขียนแบบ (Drawing Paper)  4.การเขียนอักษรไทย 
 2.เส้น (Line)    5.วิธีการเขียนตัวอักษร 
 3.การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข 6.มาตราส่วน (Scale) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.บอกขนาดของกระดาษเขียนแบบได้ 
2.บอกชนิดและลักษณะการใช้งานของเส้นงานเขียนแบบเทคนิคได้  
3.บอกมาตรฐานและการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขได้ตามมาตรฐาน  

สมรรถนะรายวิชา 
สมรรถนะหลัก 

286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 



 

 

เนื้อหาสาระ 
1.กระดาษเขียนแบบ (Drawing Paper) 
2.เส้น (Line) 
3.การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูผู้สอนและผู้เรียนกล่าวถึในงานเขียนแบบโดยเฉพาะอย่างย่ิงงานเขียนแบบเคร่ืองกลจะมีมาตรฐาน
ด้านต่างๆ ก่าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้ก่าหนดมาตรฐานต่างๆ 
 2.ผู้เรียนยกตัวอย่างส่ิงท่ีจะน่ามาเขียนแบบได้แก่อะไรบ้าง  
 

 ขั้นสอน 

 3.ครูผู้สอนอธิบายกระดาษและสาธิตการเขียนแบบ (Drawing Paper) การเขียนเส้น (Line) 
การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข พร้อมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามเป็นข้ันตอน 

4.ครูอธิบายกระดาษเขียนแบบมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีสัดส่วนความกว้างและความยาวเท่ากับ 1 : 
2  โดยขนาดกระดาษมาตรฐานจะคิดจากพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ขนาดกระดาษเขียนแบบตามมาตรฐาน 

มาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ 
ขนาดมาตรฐาน A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
เนื้อท่ีเขียนแบบ 831x1179 584x831 410x584 287x410 200x287 138x200 95x138 
ขนาดกระดาษ 
ท่ีตัดแล้ว 

841x1189 594x841 420x594 297x420 210x297 148x210 105x148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 5.ผู้เรียนฝึกทักษะโดยใช้เส้นในงานเขียนแบบถูกก่าหนดความหนาของเส้นตามมาตรฐาน ISO ซ่ึงเป็น
ขนาดท่ีเหมาะสมส่าหรับแบบงานท่ีจะย่อลงในไมโครฟิล์ม และเม่ือถ่ายแบบออกจากไมโครฟิล์มแล้ว ไม่ว่าจะย่อ
หรือขยายแบบงานมาตรฐานความหนาของเส้นก็ไม่เปล่ียนแปลง ความหนาของเส้นมาตรฐาน ISO ท่ีเล็กท่ีสุดคือ 
0.13 มม. โดยจะเพิ่มขนาดความหนาตามหลัก “อนุกรมความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์” หมายถึง ขนาดความหนา

ของเส้นต่อไปจะต้องคูณด้วย 2  เช่น 2130 .  = 0.18 มม. เป็นต้น ดังนั้นขนาดความหนาของเส้นท่ีใช้ใน
งานเขียนแบบปัจจุบันมีดังนี้ 0.13 0.18 0.25 0.35 0.5 0.7 1.0 1.4 และ 2.0 มม. และเม่ือน่ามาจัดกลุ่มเส้นจะได้กลุ่ม
เส้น 

กลุ่มเส้น  
ชนิดและความหนา 

ของเส้น 
ความหนาเส้น ชนิดของเส้น 

0.5 

a  0.5 เส้นเต็มหนา 
b  0.25 เส้นเต็มบาง 
c  0.35 เส้นประ 
d  0.5 เส้นศูนย์กลางใหญ่ 
e  0.25 เส้นศูนย์กลางเล็ก 
f  0.25 เส้นมือเปล่า 

 6.ผู้เรียนฝึกทักษะในการเขียนแบบเส้นชนิดต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานลงในกระดาษเขียนแบบ A4 
(เส้นห่างกัน 8 มม.) ดังนี้  1) เส้นเต็มหนา   2) เส้นเต็มบาง 

3) เส้นประ                                     4) เส้นศูนย์กลางเล็ก 
5) เส้นศูนย์กลางใหญ่                     6) เส้นมือเปล่า 

 7.ผู้เรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แบบตัวตรงตามแบบท่ีก่าหนดให้ 
 8.ครูให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน 

8.1 . กรอบแนวคิด เน้นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการด่ารงอยู่และการปฏิบัติตนโดยมีพื้นฐานวิถีชีวิต
ด้ังเดิมของสังคมไทย มุ้งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤต 

8.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ปฏิบัติตนได้ทุกระดับเน้นทาสายกลาง 
8.3. นิยาม ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ  

-ความพอประมาฌ คือ ความพอดี ไม่น้อย ไม่มาก ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
-ความมีเหตุผล คือ ต้องพิจารณาจากปัจจ้ยท่ีก่ียวข้อง กระท่าอย่ารอบคอบ 
-มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คือ เตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 

8.4. เงื่อนไข คือ เงื่อนไขระดับความพอเพียง ต้องอาศัยความรู้และคุณะรรมเป็นพื้นฐาน  
8.5. แนวทางปฏิบัติ คือ การพัฒนาต้องสมดุลและย่ังยืน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทุกด้าน  



 

 

 
สรุปและการประยุกต์ 
 9.ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหาการเรียนการสอนและหาข้อสรุปเป็นความคิดรวบยอดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ 
ต่อไป พร้อมข้อเสนอแนะตนเอง 

6.ประเมินธรรมชาติของผู้เรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตามวิธีการเรียนรู้ 

ชื่อผู้เรียน 
ธรรมชาติของผู้เรียน 

วิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ 

1.     
2.     
3.     
4     
5.     

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือเขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อนักเรียน 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงานนักเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. ใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ผู้เรียนท่ากิจกรรมใบงานและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 3 หน่วยท่ี 2 

รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 3 

ช่ือหน่วย/เร่ือง มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 
 
แนวคิด 

ส่ิงท่ีส่าคัญอย่างย่ิงในงานเขียนแบบ ผู้เขียนแบบจะต้องศึกษามาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนแบบสาขา
นั้นๆ เพื่อให้สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงมาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิคท่ีผู้เ ขียนแบบต้องศึกษา
เป็นการเบ้ืองต้น ได้แก่ มาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ มาตรฐานเส้น การเ ขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและ
ตัวเลข การเขียนตัวอักษรไทย วิธีการเขียนตัวอักษรและมาตราส่วน  
 
สาระการเรียนรู้ 
 4.การเขียนอักษรไทย 

5.วิธีการเขียนตัวอักษร 
 6.มาตราส่วน (Scale) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.บอกมาตรฐานและการเขียนตัวอักษรไทยได้ตามมาตรฐาน 
5.บอกวิธีการและเขียนตัวอักษรและตัวเลขได้ 
6.บอกมาตรฐานของมาตราส่วนในงานเขียนแบบนั้นได้ 
7.เขียนตัวอักษรและตัวเลขได้ถูกต้องตามมาตรฐาน  



 

 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้

ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูผู้สอนกล่าวถึงตัวอักษรไทยมีวิธีการเขียนเหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่ มาตรฐานความสูง
ของตัวอักษร ความหนาของเส้น ระยะห่างระหว่างบรรทัด ระยะห่างของตัวอักษร ระยะห่างระหว่างค่าและความ
ยาวส่วนบนและล่างของตัวอักษรไทย ส่วนวิธีการเขียนตัวอักษรไทยมีท้ังแบบตัวอักษรเส้นบาง  ตัวอักษรเส้น
หนา ตัวอักษรตรงและตัวอักษรเอียง 
 2.การเขียนตัวอักษรไทยก่าหนดความสูงของบรรทัดเท่ากับ 10/10h ระยะห่างต่างๆ จะข้ึนอยู่กับความสูง
ของบรรทัด ส่วนการเขียนสระและวรรณยุกต์ให้เขียนให้เหมาะสมกับขนาดของตัวอักษร โดยมีระยะห่างระหว่าง
บรรทัดไม่ควรเกิน 16/10h เพราะมีสระท้ังบนและล่างของตัวอักษร มาตรฐานการเขียนตัวอักษรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นสอน 
 3.ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการเขียนตัวอักษรไทย วิธีการเขียนตัวอักษร และมาตราส่วน  (Scale) 
พร้อมให้ผู้เรียนร่วมสาธิตไปพร้อม ๆ กัน 
 4.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 

 4.1 จงเขียนตัวเลขอารบิกแบบตัวตรงและตัวเอียงตามแบบท่ีก่าหนดให้ 
 4.2 จงเขียนตัวเลขอารบิกและตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เ ล็กแบบตัวตรงและตัวเ อียงตามแบบท่ี
ก่าหนดให้ 



 

 

 4.3 จงเขียนตัวอักษรไทยด้วยตัวบรรจงตามแบบท่ีก่าหนดให้ 
    4.4 จากแบบงานท่ีก่าหนดให้ จงหาขนาดต่างๆ ของแบบงานตามมาตราส่วนท่ีก่าหนดให้ และเขียน 
ขนาดลงในตารางให้ครบถ้วน 

 
 
 

 
 
 

 
  5. จากแบบงานท่ีก่าหนดให้ จงวัดขนาดในแบบงานและค่านวณหาขนาดแบบงานจริงตามมาตรา 
 ส่วนท่ีก่าหนดให้ และเขียนขนาดลงในแบบงานให้ครบถ้วน  

 
 6.ครูเน้นเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรกรเท่านั้น แต่นักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักการภารโรงทุกคนก็สามารถน่าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียน การท่างาน ตลอดจนการด่าเนินชีวิตประจ่าวันได้ ซ่ึงสามารถกระท่าได้ดังนี้  

6.1 ยึดหลักความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายทุกด้าน สละความฟุ่มเฟือยในการด่ารงชีพอย่างจริงจัง 
6.2 ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและถูกต้อง แม้จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนในการด่ารงชีพก็ตาม 
6.3 ลดละการแก่งแย่งผลประโยชน์ของตนเอง และการแข่งบันทางการค้าขาย ตลอดจนการประกอบ 
อาชีพท่ีมีการต่อสู้อย่างรุนแรง 
6.4 ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนข้ึนจนถึงข้ันพอเพียงในการด่ารงชีวิตเป็นเป้าหมายส่าคัญ 

 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7.ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู้ โดยการน่าตัวอย่างตัวอักษรมาให้ผู้เรียนหัดเขียน  
8.ประเมินผู้เรียนตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

ชื่อผู้เรียน ธรรมชาติของผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ 



 

 

ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
     
 
 
 

ชื่อผู้เรียน 
ประสบการณ์พื้นฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  



 

 

 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนท่ากิจกรรมใบงานและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 4 
หน่วยท่ี 3 

รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 4 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การสร้างรูปเรขาคณิต จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

แนวคิด 

รูปเรขาคณิตเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการสร้างรูปทรงต่างๆ ซ่ึงผู้เขียนแบบจะต้องน่าเทคนิคและวิธีการต่างๆ ทาง
เรขาคณิตไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบ เช่น การแบ่งคร่ึงเส้นและมุม การเขียนเส้นและส่วนโค้งขนานกัน  การ
สร้างรูปหลายเหล่ียม การสร้างส่วนโค้งสัมผัสมุมและวัตถุ 2 วัตถุ การเขียนวงรี เป็นต้น  
สาระการเรียนรู้ 
 1.การแบ่งคร่ึงวัตถุ 
 2.การเขียนเส้นขนาน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.เขียนรูปเรขาคณิตด้วยวิธีการแบ่งคร่ึงวัตถุได้ 
2.เขียนรูปเรขาคณิตด้วยวิธีการเขียนเส้นขนานกันได้ 

 
สมรรถนะหลัก 



 

 

286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.ครูผู้สอนกล่าวถึงการสร้างรูปเรขาคณิตเป็นส่วนท่ีมีความส่าคัญอย่าง ย่ิง ซ่ึงผู้เขียนแบบจะต้องศึกษา 
วิธีการสร้างรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถน่าไปช่วยในการเขียนแบบงานต่างๆ ได้อย่าง  
ถูกต้องและเหมาะสม 
 2.ผู้เรียนเล่าประสบการณ์ท่ีเคยวาดรูปภาพต่าง ๆ ในอดีต และเรียนรู้ว่าต้องเขียนเส้นในลักษณะใดบ้าง 
จึงจะน่าดู 
 
 ขั้นสอน 
  3. ครูสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ TAI (Team Assisted Individualization) เพื่อเน้นการเรียนของ 
แต่ละบุคคล ให้มีความรู้ ความเข้าใจและน่าทักษะการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในเร่ืองการแบ่งคร่ึงวัตถุ 
(Bisecting an Object) และการเขียนเส้นขนาน (Drawing a Line Parallel) 
 4.ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการพร้อมท้ังให้ผู้เรียนร่วมสาธิตค่านวณไปพร้อมกัน  
 5.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 แบ่งคร่ึงเส้นตรงและส่วนโค้ง (Bisecting a Line and Arc) โดยก่าหนดวิธีการสร้าง ดังนี้ 

1.1 ก่าหนดเส้นตรงและส่วนโค้ง AB เป็นเส้นตรงและส่วนโค้งท่ีต้องการแบ่งคร่ึง 
1.2 กางวงเวียนรัศมี R (R จะต้องยาวกว่า 1/2 AB)  
1.3 ใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดด้านบนและล่าง จะได้จุดตัด C และ D 
1.4 ลากเส้นตรงจากจุด C ไปยังจุด D จะแบ่งคร่ึงเส้นตรงและส่วนโค้งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 เขียนเส้นขนานกัน (Drawing a Line Parallel to a Line) ดังนี้ 
 2.1 ก่าหนดเส้นตรง AB และรัศมี R 

2.2 กางวงเวียนรัศมี R เขียนส่วนโค้งท่ีเส้น AB ระยะห่างระหว่างจุดพอประมาณ 
2.3 ลากเส้นสัมผัสส่วนโค้ง จะได้เส้นตรง CD มีระยะห่างจากเส้น AB เท่ากับรัศมี R 

 
 
 
 
  
 
กิจกรรมท่ี 3 ให้ผู้เรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการ
แบ่งเส้นตรง AB ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดย
ใช้วงเวียน 

 
 
 

 
 
 

2. จากส่วนโค้ง ABC ท่ีก่ าหน ดใ ห้ จงแ สดง
วิธีการแบ่งมุม ABC ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
โดยใช้วงเวียน 

 

3. จากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการ
เขียนเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง AB โดยใช้
วงเวียนให้มีระยะห่าง 20 มม. 

 
 
 

 

4. จากส่วนโค้ง BC ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการ
เขียนส่วนโค้งให้ขนานกับส่วนโค้ง BC โดยใช้
วงเวียนให้มีระยะห่าง 20 มม. 

 
 
 

 
 6.แนะน่าการท่าบัญชีครัวเรือนมีความส่าคัญต่อแนวทางสู่ความพอเพียง จะท่าให้รู้จักประมาณตน  มีการ
วางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีสติในการด่ารงชีวิต การวางแผนท่ีดีจะต้องมีการจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อ



 

 

น่าข้อมูลมาพิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายท่ีไม่จ่าเป็น การจัดท่าบัญชีครัวเรือนท่าให้นักเรียนรู้จักใช้
จ่ายอย่างประหยัด คิดก่อนใช้เป็นการเร่ิมต้นการด่าเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอมี พอกิน ไม่มีหนี้สิน  

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7.สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนฝึกเขียนการแบ่งวัตถุ และการเขียนโค้งขนานกัน เช่น การ

เขียนส่วนโค้งขนานกัน (Drawing an Arc Parallel to an Arc) โดยมีการสร้างดังนี่ 
(1) ก่าหนดส่วนโค้ง AB และรัศมี R 
(2) กางวงเ วีย นรัศมี R ใช้จุดศูนย์กลางบนส่วนโค้ง AB เ ขียนส่วนโค้งระย ะห่างระหว่างจุด

พอประมาณ 
(3) ลากเส้นสัมผัสส่วนโค้ง จะได้ส่วนโค้ง CD มีระยะห่างจากส่วนโค้ง AB เท่ากับรัศมี R 

 
 
และน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ และประเมินผู้เรียนตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้  

ช่ือผู้เรียน 
ประสบการณ์พ้ืนฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 



 

 

 4.การตรวจประเมินผลงาน 
 
 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล 
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนท่ากิจกรรมใบงานและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 5 หน่วยท่ี 3 
รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 5 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การสร้างรูปเรขาคณิต จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

 
แนวคิด 

รูปเรขาคณิตเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการสร้างรูปทรงต่างๆ ซ่ึงผู้เขียนแบบจะต้องน่าเทคนิคและวิธีการต่างๆ ทาง
เรขาคณิตไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบ เช่น การแบ่งคร่ึงเส้นและมุม การเขียนเส้นและส่วนโค้งขนานกัน  การ
สร้างรูปหลายเหล่ียม การสร้างส่วนโค้งสัมผัสมุมและวัตถุ 2 วัตถุ การเขียนวงรี เป็นต้น 
สาระการเรียนรู้ 
 3.สร้างรูปเรขาคณิตประเภทรูปหลายเหล่ียมได้ 
 4.สร้างรูปเรขาคณิตประเภทส่วนโค้งสัมผัสได้ 
 5.การเขียนวงรี 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.สร้างรูปเรขาคณิตประเภทรูปหลายเหล่ียมได้ 
4.สร้างรูปเรขาคณิตประเภทส่วนโค้งสัมผัสได้ 
5.เขียนรูปวงรีได้ 

 



 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้

ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูผู้สอนและผู้เรียนสนทนาเก่ียวกับรูปหลายเหล่ียมเป็นรูปปิดท่ีเกิดจากส่วนของเส้นตรงต้ังแต่ 3 เส้น

ข้ึนไป โดยท่ีจุด A, B, C, … , P, Q เป็นจุดท่ีแตกต่างกันบนระนาบ และไม่มี 3 จุดใดอยู่ร่วมส่วนของเส้นตรง
เดียวกัน เรียกว่า ด้านของรูปหลายเหล่ียม จุด A, B, C, … , P, Q เรียกว่า จุดยอด  จ่านวนมุมในรูปหลายเหล่ียม จะ
เท่ากับจ่านวนด้านของรูปหลายเหล่ียม  ส่วนของเส้นตรงท่ีลากเชื่อมจุดยอดท่ีไม่ใช่ปลายของส่วนของเส้นตรง
เดียวกัน เรียกว่า เส้นทแยงมุม ( diagonal ) 
 2.ผู้เรียนยกตัวอย่างรูปหลายเหล่ียม ดังรูปภาพ 

 
3.ผู้เรียนตัดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสออกเป็น 3 ส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างรูปหลายเหล่ียม ดังนี้ 

 
 

ขั้นสอน 



 

 

4. ครูผู้สอนใช้เทคนิคโดยการอธิบายและสาธิตพร้อมส่ือแผ่นใสประกอบ เพื่อส่ือความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ในเร่ืองการสร้างรูปหลายเหล่ียม (Drawing Polygon) การสร้างส่วนโค้งสัมผัส 
(Drawing a Tangent Arc) และการเขียนวงรี (Drawing an Ellipse) 

5.ครูอธิบายและสาธิตตัวอย่างการสร้างรูปสามเหล่ียมโดยก่าหนดความยาวด้านสามด้าน  (Drawing a 
Triangle by to Fix Length Side) โดยมีวิธีการสร้างซ่ึงก่าหนดเส้นตรง AB, C และ D เป็นความยาวด้านของ
สามเหล่ียม พร้อมให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ดังนี้ 

5.1 ลากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมีเท่ากับความยาวของเส้น D 
เขียนส่วนโค้ง 

5.2 ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมีเท่ากับความยาวเส้น C เขียนส่วนโค้งจะได้จุดตัด E 
5.3 ลากเส้นตรงจากจุด A ไปหาจุด E และลากเส้นตรงจากจุด B ไปหาจุด E จะได้สามเหล่ียม ABE  
6.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 6.1 จากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการสร้างรูปสามเหล่ียมด้านเท่าโดยใช้วงเวียน  

 
 6.2 จากเส้นตรง AB เส้นตรง C และ D ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีสร้างสามเหล่ียมโดยก่าหนด

ความยาวด้านสามด้านโดยใช้วงเวียน 

 
   6.3 จากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการเ ขียนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสให้มีความยาวด้านเท่ากับ

เส้นตรง AB โดยใช้บรรทัดสามเหล่ียม 

 
   6.4 จากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการเขียนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ให้มีความยาวด้านเท่ากับ

เส้นตรง AB โดยใช้วงเวียน 

 
   6.5 จากวงกลมท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการเขียนรูปห้าเหล่ียมด้านเท่าโดยใช้วงเวียน  

 
6.6 จากวงกลมท่ีก่าหนดให้จงแสดงวิธีการเขียนรูปหกเหล่ียมด้านเท่าภายในวงกลมโดยใช้วงเวียนและ

บรรทัดสามเหล่ียมร่วมกัน 

 



 

 

6.7.จากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการเขียนรูปเ จ็ดเหล่ียมด้านเท่า โดยใช้บรรทัดและ วง
เวียน 

 
 

   6.8 จากเส้นตรง AB ท่ีก่าหนดให้ จงแสดงวิธีการเขียนรูปแปดเหล่ียมด้านเท่าโดยใช้วงเวียน  

 
7.ครูเน้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผลใช้กระบวนการของการศึกษาในการท่างาน ในการด่ารงชีวิต เพราะ

การศึกษาคือกระบวนการของการเปล่ียนปัญหาให้เป็นปัญญา ปัญญาก็คือการรู้เข้าใจความจริงด้วยเหตุผล แล้วน่า
ความจริงท่ีค้นพบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการท่างาน ในการด่ารงชีวิต ท่าให้งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข 
ความมีเหตุผลเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในทุกๆ เร่ือง การศึกษากับความมีเหตุผลจึงเก่ียวข้องสัมพันธ์และยึดโยง
ซ่ึงกันและกัน  การศึกษาท่ีวางอยู่บนฐานของเหตุผลจะน่าพาประเทศชาติให้รอดได้ตามแนวทางความมีเหตุมีผล
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

 8.สรุปการสร้างรูปหลายเหล่ียม (Drawing Polygon) การสร้างส่วนโค้งสัมผัส (Drawing a Tangent Arc) 
และการเขียนวงรี (Drawing an Ellipse) เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ 

9.ผู้เรียนร่วมกันประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลความรู้ การให้เหตุผล และความพร้อมในการอภิปราย 

ชื่อผู้เรียน 
ประสบการณ์พื้นฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 



 

 

หลักฐาน 
 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนท่าใบงานและแบประเมินผลการเรียนรู้ 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 6 หน่วยท่ี 4 

รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 6 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การก่าหนดขนาดของมิติ จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

แนวคิด 

การก่าหนดขนาดของมิติ (Dimensioning) มีจุดมุ่งหมายท่ีจะแสดงสัดส่วนและขนาดต่างๆ ของแบบงาน
โดยจะต้องค่านึงถึงข้ันตอนการท่างาน การวัดและตรวจสอบ หน้าท่ีและต่าแหน่งของแบบงานนั้นๆ เพื่อช่วยให้การ
ท่างานสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น ผู้เขียนแบบจึงควรทราบวิธีการก่าหนดขนาดของมิติท่ีเป็นมาตรฐานสากลและใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการก่าหนดขนาดของมิติได้ถูกต้อง  
 

สาระการเรียนรู้ 
 1.เส้นก่าหนดขนาด เส้นช่วยและหัวลูกศรก่าหนดขนาด 
 2.ตัวเลขก่าหนดขนาด 
 3.การก่าหนดขนาดแบบงาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.บอกวิธีการเขียนเส้นก่าหนดขนาด เส้นช่วยและหัวลูกศรก่าหนดขนาดได้ 
2.บอกวิธีการเขียนตัวเลขก่าหนดขนาดได้ 
3.บอกวิธีการก่าหนดขนาดชิ้นงานได้ 

 
สมรรถนะหลัก 

286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 



 

 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเร่ืองการก่าหนดขนาดของมิติ (Dimensioning) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 
ท่ีส่าคัญ ได้แก่ เส้นก่าหนดขนาด ( Dimension Lines)  เ ส้นช่วยก่าหนดขนาด ( Extension Lines)  หัวลูกศรก่าหนด
ขนาด (Arrow Heads) และตัวเลขก่าหนดขนาด (Dimension Texts) 

2.ผู้เรียนทดลองเขียนเส้นก่าหนดขนาดจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาตามความเข้าใจ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ขั้นสอน 
 3.ครูผู้สอนใช้เทคนิคการอธิบายและสาธิต เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเส้นก่าหนดขนาด เส้นช่วยและหัวลูกศร 

ก่าหนดขนาด ตัวเลขก่าหนดขนาดและการก่าหนดขนาดชิ้นงาน  
4.ครูผู้สอนสาธิตและแนะน่าผู้เรียนเก่ียวกับตัวก่าหนดขนาด และการก่าหนดชิ้นงาน เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
5.ผู้เรียนเขียนเส้นก่าหนดขนาด หัวลูกศรและตัวเลขก่าหนดขนาดลงในภาพท่ีก่าหนดให้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.ผู้เรียนพิจารณาจากแบบงานท่ีก่าหนดให้ จงก่าหนดขนาดในแบบงานตามตัวอย่างให้สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 7.ครูแนะน่าคุณธรรมท่ีเป็นลักษณะส่าคัญพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย คือความกตัญญููกตเวที ซ่ึงเป็นจิต 
ลักษณะของบุคคล เม่ือรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนหรือส่ิงแวดล้อมได้ท่าหรือมอบประโยชน์แก่ตนอย่างไรบ้าง  เม่ือเราได้รับ 
ส่ิงท่ีดีเหล่านี้จึงรู้สึกถึงพระคุณหรือบุญคุณของบุคคลหรือส่ิงแวดล้อมเหล่านั้น โดยการตอบแทนพระคุณ โดยการ
ท่าความดี ช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนไม่ท่าร้าย ท่าลายเบียดเบียนหรือเอาเปรียบบุคคลหรือส่ิงท่ีท่าประโยชน์
แก่เรา ดังนั้น การรับรู้คุณความดี จึงถือเป็นจิตลักษณะของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม ตามเงื่อนไข 
ส่าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีควรจะได้น้อมน่ามาพัฒนาคนในชาติ เพื่อน่าสู่การพัฒนาชาติอย่าง
ย่ังยืนต่อไป 
 
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
 8.สรุปเส้นก่าหนดขนาด เส้นช่วยและหัวลูกศรก่าหนดขนาด ตัวเลขก่าหนดขนาด การก่าหนดขนาด
ชิ้นงานท่ีสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ 

9.ประเมินผู้เรียนตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

ชื่อผู้เรียน 
ธรรมชาติของผู้เรียน 

วิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

 

4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 
 
 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 

 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ผู้เรียนท่ากิจกรรมฝึกทักษะ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  



 

 

 
 

 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 7 หน่วยท่ี 4 
รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 7 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การก่าหนดขนาดของมิติ จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

 
แนวคิด 

การก่าหนดขนาดของมิติ (Dimensioning) มีจุดมุ่งหมายท่ีจะแสดงสัดส่วนและขนาดต่างๆ ของแบบงาน
โดยจะต้องค่านึงถึงข้ันตอนการท่างาน การวัดและตรวจสอบ หน้าท่ีและต่าแหน่งของแบบงานนั้นๆ เพื่อช่วยให้การ
ท่างานสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น ผู้เขียนแบบจึงควรทราบวิธีการก่าหนดขนาดของมิติท่ีเป็นมาตรฐานสากลและใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการก่าหนดขนาดของมิติได้ถูกต้อง  
สาระการเรียนรู้ 

4.การใช้สัญลักษณ์ส่ีเหล่ียมจัตุรัสและเส้นทแยงมุม 
5.การก่าหนดขนาดมุม 
6.ข้อก่าหนดในการก่าหนดขนาดอ่ืนๆ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.อธิบายและใช้สัญลักษณ์ส่ีเหล่ียมจัตุรัสและเส้นทแยงมุมได้ 
5.ก่าหนดขนาดมุมได้ 
6.บอกข้อก่าหนดในการก่าหนดขนาดอ่ืนๆ ได้ 
7.เขียนแบบและก่าหนดขนาดของมิติได้ถูกต้องตามมาตรฐาน  

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



 

 

 1.ผู้เรียนและครูช่วยกันทบทวนความรู้เดิมจากสัปดาห์ท่ีแล้ว และให้ผู้เรียนพิจารณารูปภาพจากแบบงาน
ท่ีก่าหนดให้ จงก่าหนดขนาดแบบงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนี้ 

  
 

 2.ผู้เรียนพิจารณารูปภาพเพื่อทบทวนและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในสัปดาห์นี้ โดยพิจารณาจาก
แบบงานท่ีก่าหนดให้ จงก่าหนดขนาดแบบงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 
 

ขั้นสอน 
 3. ครูอธิบายและสาธิตการใช้สัญลักษณ์ส่ีเหล่ียมจัตุรัสและเส้นทแยงมุม การก่าหนดขนาดมุม ข้อก่าหนด
ในการก่าหนดขนาดอ่ืนๆ 
 4.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 จากเส้นตรง AB และเส้นตรง BC ท่ีก่าหนดให้ จงเขียนส่วนโค้งสัมผัส โดยให้มีรัศมีโค้ง
เท่ากับ 18 มม.  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 จากแบบงานท่ีก่าหนดให้ จงเขียนส่วนโค้งสัมผัสกับส่วนโค้งและเส้นตรงตามตัวอย่างท่ี
ก่าหนดให้ 
 
 
 



 

 

กิจกรรมท่ี 3 จากแบบงานท่ีก่าหนดให้ จงเขียนส่วนโค้งสัมผัสกับวงกลมท้ัง 2 วง ตามตัวอย่างท่ี
ก่าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 จากแบบงานท่ีก่าหนดให้ จงเขียนส่วนโค้งสัมผัสกับวงกลมท้ัง 2 วง ตามตัวอย่างท่ี
ก่าหนดให้  และเขียนเส้นแสดงการก่าหนดขนาดแบบงาน  

 
 
 
 
 
 5.ครูน่าแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้น่าไปประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิต โดย
มีหลักส่าคัญอยู่หลายประการดังนี้ 

(1).รู้จักพึ่งพาตนเอง 
(2).ด่ารงชีวิตอยู่อย่างมีอิสรภาพ 
(3).มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ 
(4).ความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย 
(5).มีความสามัคคี แสวงหาความร่วมมือและให้ความร่วมมือ รวมกลุ่มและมีความสามารถใน
การท่างานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย 
(6).มีการศึกษาหาข้อมูล ข้อความรู้ และน่ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
(7).รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลกัน 
(8).รู้จักพัฒนาตนเองข้ึนตามล่าดับ 
(9).น่าความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

6.ครูสรุปแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะเป็นแนวทาง เป็นตัวอย่าง  หากได้น่าไปปฏิบัติแล้วจะท่าให้ 
ทุกคนมีการด่ารงชีวิตในสังคมอย่างเรียบง่าย พอมี พอกิน และช่วยเหลือตนเอง เป็นหลักการของทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอ 



 

 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. สรุปสาระส่าคัญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และน่าไปปฏิบัติได้ และประเมินผู้เรียนดังนี้นี้  

ชื่อผู้เรียน 
ธรรมชาติของผู้เรียน 

วิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 



 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ท่ากิจกรรมฝึกทักษะและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

  
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 8 หน่วยท่ี 5 

รหัส 20100-1001     วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  สอนคร้ังท่ี 8 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การเขียนภาพสามมิติ จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

แนวคิด 
ภาพสามมิติเป็นภาพท่ีแสดงสัดส่วนของชิ้นงาน ในลักษณะท่ีคล้ายกับรูปทรงจริงของชิ้นงาน ซ่ึงสามารถ

แสดงมิติได้ท้ัง 3 มิติในภาพเพียงภาพเดียว ท่าให้ผู้อ่านแบบเข้าใจแบบได้ง่าย แต่ไม่สามารถน่าไปใช้เ ป็นแบบ
ท่างานได้ เนื่องจากไม่สามารถก่าหนดรายละเอียดต่างๆ ลงในภาพสามมิติได้ครบถ้วน โดยส่วนมากจะใช้ร่วมกับ
ภาพฉาย เพื่อให้อ่านแบบงานได้ง่ายข้ึน 
สาระการเรียนรู้ 
 1.ชนิดของภาพสามมิติ (Pictorial View Type) 
 2.การเขียนภาพไอโซเมตริก 
 3.การเขียนภาพออบลิก 
 4.การก่าหนดขนาดภาพสามมิติ (Pictorial Dimensioning) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.บอกชนิดของภาพสามมิติได้ 
2.เขียนภาพไอโซเมตริกได้ 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 



 

 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

2.การเขียนภาพไอโซเมตริก 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูกล่าวถึงภาพสามมิติ เป็นภาพใช้ในการแสดงลักษณะรูปร่างของชิ้นงานครบท้ัง 3 มิติ มักจะนิยมใช้ 
ประกอบการดูภาพควบคู่กับภาพฉาย ซ่ึงจะท่าให้ง่ายต่อการมองภาพชิ้นงานนั้นๆ มากย่ิงข้ึน ส่วนชนิดและ  
วิธีการเขียนภาพสามมิติในงานเขียนแบบมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด 
 2.ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพสามมิติจากรูปภาพท่ีครูน่ามาให้ศึกษา  
 

ขั้นสอน 
3.ครูผู้สอนอธิบายชนิดของภาพสามมิติ (Pictorial View Type) และแสดงการสาธิตการเขียนภาพไอโซ 

เมตริก โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
 4.ครูอธิบายชนิดของภาพสามมิติ ดังนี้ 
 4.1 ภาพไอโซเมตริก (Isometric) เป็นภาพสามมิติท่ีนิยมใช้ในการเขียนแบบเคร่ืองกลมากท่ีสุด สามารถ

เขียนได้ง่ายเพราะมีมุมเอียงของแกน 30 ท้ัง 2 ด้าน ขนาดความยาวทุกด้านเท่ากับขนาดความยาวจริง แต่มีข้อเสีย
คือ งานมีขนาดใหญ่กินเนื้อท่ีมาก 
 4.2 ภาพออบลิก (Oblique) เป็นภาพสามมิติท่ีนิยมเขียนเช่นเดียวกัน เพราะสามารถเขียนได้ง่ายและ

รวดเร็ว เนื่องจากภาพด้านหนึ่งจะวางอยู่บนแนวระดับ ส่วนอีกด้านหนึ่งเอียงมุม 45 ไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา
ก็ได้ ภาพออบลิกสามารถเขียนได้ 2 แบบ ดังนี้ 

(1) คาวาเลียร์ (Cavalier) เป็นภาพท่ีมีความลึกของแบบงานเท่ากับขนาดจริงของชิ้นงาน ซ่ึงไม่
นิยมใช้ เพราะขนาดและรูปทรงผิดจากความเป็นจริงมากและใช้เนื้อท่ีในการเ ขียนมากข้ึนด้วย 

(2.) คาบิเนต (Cabinet) เป็นภาพมีความลึกของแบบงานเพียงคร่ึงหนึ่งของขนาดจริง ซ่ึงนิยมใช้
มากกว่าแบบคาวาเลียร์ เพราะให้ภาพท่ีเหมือนจริงมากกว่าและใช้พื้นท่ีในการเขียนแบบน้อยกว่า  
4.3 ภาพไตรเมตริก (Trimetric) เป็นภาพสามมิติท่ีมีอัตราส่วนความกว้างและความยาวต่อขนาดความจริง

ของชิ้นงานไม่เท่ากัน ส่วนความสูงมีขนาดเท่ากับความสูงจริง เป็นภาพสามมิติท่ีถือว่ามีความสวยงามและมี

ลักษณะคล้ายความเป็นจริงท่ีสุด แต่เขียนยากเพราะมีมุมเอียงของแกน 12 และ 23 และมีอัตราส่วนความยาวใน
แต่ละด้านไม่เท่ากันอีกด้วย 

4.4 ภาพไดเมตริก (Diametric) เป็นภาพสามมิติท่ีมีลักษณะคล้ายกับภาพถ่าย มีความสวยงามและคล้ายกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสุด ท่าให้ง่ายต่อการอ่านแบบ แต่เขียนแบบยากเนื่องจากมุมของแนวแกนเอียงเท่ากับ 7 และ 



 

 

42 ซ่ึงจะใช้เวลาในการเขียนมาก ส่วนความลึกของภาพจะเขียนเพียงคร่ึงหนึ่งของค วามลึกจริงของชิ้นงาน
เท่านั้น 
 5.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 จงเขียนแบบภาพไอโซเมตริก พร้อมก่าหนดขนาดให้สมบูรณ์ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 
(ก่าหนดให้ 1 ช่องตาข่ายเท่ากับ 10 มม.) 

 
 กิจกรรมท่ี 2 ให้ผู้เรียนสร้างวงรีในภาพไอโซเมตริก ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.สร้างรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมุม 30 ให้ขนาดแต่ละด้านมีขนาดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลาง ของวงกลม 
ก่าหนดให้จุดท่ี 1, 2, 3 และ 4 เป็นจุดแบ่งคร่ึงด้านจุด O และจุด P เป็นมุมป้านของรูปส่ีเหล่ียม 

2.จากมุมป้าน O และ P ลากเส้นไปแบ่งคร่ึงด้านตรงข้ามคือจุดท่ี 2, 3 และ 1, 4 จะได้จุดตัด Q และ R 
3.ใช้จุด Q และ R เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งเล็ก 
4.ใช้จุด O และ P เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 6.ครูเพิ่มเติมเนื้อหาให้ผู้เรียนท่าความเข้าใจตัวแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีประกอบด้วย 3 ห่วง 
คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 2เงื่อนไข คือ ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) คุณธรรม 
(ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 4 มิติ คือ มิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม อัน
น่าไปสู่ ความสมดุล พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

 7.ผู้เรียนสรุปข้ันตอนการเขียนภาพไอโซเมตริก (Step in Marking an Isometric Drawing) การเขียนภาพ
ไอโซเมตริกจะเขียนเป็นล่าดับข้ัน โดยเร่ิมจากการร่างแกนไอโซเมตริกและรูปกล่องข้ึนมาก่อน จากนั้นจึงร่าง
แบบจากขนาดความกว้าง ความยาวและความสูงท้ังหมดของชิ้นงานในส่วนท่ีเห็นชัดเจนและ  ส่วนท่ีเขียนง่าย
ก่อน แล้วจึงเขียนส่วนอ่ืนๆ จนครบตามรายละเอียดท่ีก่าหนดจากภาพฉาย 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

 

 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 



 

 

 เคร่ืองมือวัดผล  
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนท่ากิจกรรมฝึกทักษะ ใบงาน 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 9 หน่วยท่ี 5 

รหัส 20100-1001     วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 9 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การเขียนภาพสามมิติ จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
แนวคิด 

ภาพสามมิติเป็นภาพท่ีแสดงสัดส่วนของชิ้นงาน ในลักษณะท่ีคล้ายกับรูปทรงจริงของชิ้นงาน ซ่ึงสามารถ
แสดงมิติได้ท้ัง 3 มิติในภาพเพียงภาพเดียว ท่าให้ผู้อ่านแบบเข้าใจแบบได้ง่าย แต่ไม่สามารถน่าไปใช้เป็นแบบ
ท่างานได้ เนื่องจากไม่สามารถก่าหนดรายละเอียดต่างๆ ลงในภาพสามมิติได้ครบถ้วน โดยส่วนมากจะใช้ร่วมกับ
ภาพฉาย เพื่อให้อ่านแบบงานได้ง่ายข้ึน  
สาระการเรียนรู้ 
  3.การเขียนภาพออบลิก 
 4.การก่าหนดขนาดภาพสามมิติ 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.เขียนภาพออบลิกได้ 
4.ก่าหนดขนาดภาพสามมิติได้ 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนกล่าวถึงภาพออบลิก เป็นภาพท่ีเขียนในลักษณะท่ีด้านขวามือ หรือด้านซ้ายท่ามุมเอียงด้าน

เดียวเท่ากับ 45 องศา และเป็นด้านท่ีแสดงความลึกและความสูงของชิ้นงาน  ส่วนภาพด้านซ้ายหรือทางด้านขวามือ 
จะท่ามุม 90 องศา เป็นภาพท่ีแสดงความกว้างและความสูง ของงานส่วนด้านบนของภาพจะแสดงความกว้าง และ 
ความลึก ของงาน ส่าหรับความลึกของชิ้นงาน จะลดลงคร่ึงหนึ่งจากขนาดท่ีเป็นความยาวจริง 

2.ผู้เรียนพิจารณารูปภาพออบลิกท่ีครูน่ามาประกอบการเรียน  



 

 

 
 
ขั้นสอน 
3.ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการเขียนภาพออบลิก การก่าหนดขนาดภาพสามมิติ (Pictorial 

Dimensioning) โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 จงเขียนแบบภาพออบลิกแบบคาวาเลียร์ พร้อมก่าหนดขนาดให้สมบูรณ์ด้วยมาตราส่วน 1 : 
1 (ก่าหนดให้ 1 ช่องตาข่ายเท่ากับ 10 มม.) 

 
กิจกรรมท่ี 2 จงเขียนแบบภาพออบลิกแบบคาบิเนต พร้อมก่าหนดขนาดให้สมบูรณ์ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 
(ก่าหนดให้ 1 ช่องตาข่ายเท่ากับ 10 มม.) 

 



 

 

กิจกรรมท่ี 3 จากแบบงานภาพฉาย 3 ด้าน จงเขียนแบบภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิกแบบคาบิเนตใน
กระดาษเขียนแบบ ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
 5..ครูใช้ค่าถามหรือก่าหนดปัญหาโดยให้ผู้เรียนระดมสมองช่วยกันคิดหาค่าตอบแล้วอธิบายค่าตอบให้
เพื่อนทุกคนในกลุ่มของตนเองเข้าใจ 

6.ครูใช้วิธีสุ่มผู้เรียนทุกกลุ่มตอบค่าถามและอธิบายให้เพื่อนฟังท้ังชั้นเรียน 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 



 

 

 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เคร่ืองมือวัดผล  
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ท่าใบงานและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 10 หน่วยท่ี - 
รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  สอนคร้ังท่ี 10 

ช่ือหน่วย/เร่ือง ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

สาระส าคัญ 
    - 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระ และน่าความคิดรวบยอดไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้

ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 
ตัวบ่งช้ี 

286.101 อธิบายหลักการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น การใช้เคร่ืองและอุปกรณ์เขียนแบบ 
286.102 อ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปภาพสองมิติ ภาพฉายมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพ

สเกตช์ 
ภาพช่วย ภาพสามมิติ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานเขียนแบบ
เทคนิคในการใช้เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การก่าหนดขนาดของมิติและมาตราส่วน 
286.103 บ่ารุงรักษา และเลือกใช้เคร่ืองมือเขียนแบบในลักษณะต่าง ๆ 

 

เนื้อหาสาระ 
ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน 

 
 
 

 
 

 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 11 หน่วยท่ี 6 
รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 11 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การเขียนภาพฉาย จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 

แนวคิด 
ภาพฉายเป็นภาพท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแสดงภาพชิ้นงานแบบ 2 มิติ ซ่ึงเป็นภาพท่ีใช้ส่าหรับการเขียนแบบ

ส่ังงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นภาพท่ีสามารถเขียนได้ต้ังแต่ภาพด้านเดียวจนถึงภาพ 6 
ด้าน ข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นงานนั้นๆ รวมท้ังยังเป็นภาพท่ีสามารถก่าหนดขนาดของมิติและรายละเอียด
ของแบบงานได้ครบถ้วนท่ีสุด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.เขียนภาพฉายมุมท่ี 1 ได้ 
2.บอกหลักการเขียนภาพฉายมุมท่ี 1 ได้ 

 
สมรรถนะหลัก 

286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนอภิปรายถึงภาพฉายเป็นภาพแสดงรูปร่างชิ้นงาน เป็นภาพด้านในระนาบ 2 มิติ ซ่ึงอาจจะแสดง

ภาพด้านเดียว ภาพสองด้านหรือภาพสามด้านก็ได้ ส่าหรับวิธีการมองภาพฉายมีด้วยกัน 2 วิธี คือการมองภาพฉาย 
มุมท่ี 1 (First Angle Projection) และการมองภาพฉายมุมท่ี 3 (Third Angle Projection) 

2.ผู้เรียนพิจารณารูปภาพท่ีครูผู้สอนก่าหนดใด้ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 ขั้นสอน 
3.ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการเขียนภาพฉายมุมท่ี 1 หลักการเขียนภาพฉายมุมท่ี 1  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 จากแบบงานท่ีก่าหนดให้ จงหาภาพฉายตามทิศทางของหัวลูกศร และน่าตัวเลขของภาพ  
ฉายเขียนในวงกลมของภาพสามมิติ 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 จากภาพสามมิติและภาพฉายท่ีก่าหนดให้ จงเขียนตัวอักษรจากภาพไอโซเมตริกลงในภาพฉาย
ในต่าแหน่งท่ีตรงกัน 

 



 

 

 5.ครูให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยอภิปรายถึงความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึง
ความจ่าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิง  ในการน่า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด่าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีส่านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด่าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6.ครูถามค่าถามหรือก่าหนดปัญหาโดยให้ผู้เรียนระดมสมองช่วยกันคิดหาค่าตอบแล้วอธิบายค่าตอบ ให้

เพื่อนทุกคนในกลุ่มของตนเองเข้าใจ 
7.ครูใช้วิธีสุ่มนักเรียนทุกกลุ่มตอบค่าถามและอธิบายให้เพื่อนฟังท้ังชั้นเรียน  

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล 
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
              1.ให้ท่ากิจกรรมฝึกทักษะ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 12    หน่วยท่ี 6 
รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 12 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การเขียนภาพฉาย จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

แนวคิด 
ภาพฉายเป็นภาพท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแสดงภาพชิ้นงานแบบ 2 มิติ ซ่ึงเป็นภาพท่ีใช้ส่าหรับการเขียนแบบ

ส่ังงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นภาพท่ีสามารถเขียนได้ต้ังแต่ภาพด้านเดียวจนถึงภาพ 6 
ด้าน ข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นงานนั้นๆ รวมท้ังยังเป็นภาพท่ีสามารถก่าหนดขนาดของมิติและรายละเอียด
ของแบบงานได้ครบถ้วนท่ีสุด 
สาระการเรียนรู้ 
 3.การเขียนภาพฉ่ยมุมท่ี 3 
 4.หลักการเขียนภาพฉายมุมท่ี 3  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.เขียนภาพฉายมุมท่ี 3 ได้ 
4.บอกหลักการเขียนภาพฉายมุมท่ี 3 ได้ 

 
สมรรถนะหลัก 

286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูกล่าวถึงการเขียนภาพฉายมุมท่ี 3 เป็นการเขียนภาพฉายท่ีจัดอยู่ในระบบ ISO เช่นเดียวกันกับ 
ภาพฉายมุมท่ี 1 แต่เป็นมาตรฐาน ISO ระบบ A (ISO Method A) หรือท่ีเราเรียกว่า “ภาพฉายระบบอเมริกัน” 
ส่าหรับวิธีการเขียนภาพฉายมุมท่ี 3 ชิ้นงานจะถูกวางไว้ในจตุภาคท่ี 3 ภาพฉายท่ีเกิดข้ึนจะตรงข้ามกับการมอง 
ภาพมุมท่ี 1 เนื่องจากภาพท่ีเห็นจะถูกวางท่ีฉากรับภาพด้านเดียวกันกับต่าแหน่งท่ีมอง  
 2.ผู้เรียนยกตัวอย่างการเขียนภาพประกอบ 
 



 

 

ขั้นสอน 
3.ครูผู้สอนอธิบายและแสดงสาธิตการเขียนภาพฉายมุมท่ี 3 และหลักการเขียนภาพฉายมุมท่ี 3 พร้อมให้

ผู้เรียนปฏิบัติตามไปพร้อมกัน 
4.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 จากภาพสามมิติ A-E ท่ีก่าหนดให้ จงหาภาพด้านหน้า ด้านข้างและภาพด้านบน และเขียน

หมายเลขลงในตารางด้านล่าง 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 จากภาพสามมิติ A-F ท่ีก่าหนดให้ จงหาภาพด้านหน้า ด้านข้างและภาพด้านบน และเขียน
หมายเลขลงในตารางด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 จากภาพสามมิติ A-F ท่ีก่าหนดให้ จงหาภาพด้านหน้า ด้านข้างและภาพด้านบน และเขียน
หมายเลขลงในตารางด้านล่าง 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมท่ี 3 จากภาพสามมิติ A-F ท่ีก่าหนดให้ จงหาภาพด้านหน้า ด้านข้างและภาพด้านบน และ  
เขียนหมายเลขลงในตารางด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 จากภาพสามมิติและภาพฉาย 2 ด้านท่ีก่าหนดให้ จงเขียนแบบภาพฉายด้านท่ีเหลือให้ถูกต้อง  

 
 

กิจกรรมท่ี 5 จากภาพสามมิติและภาพฉาย 2 ด้านท่ีก่าหนดให้ จงเขียนแบบภาพฉายด้านท่ีเหลือให้ถูกต้อง  

 



 

 

กิจกรรมท่ี 6 จากภาพสามมิติและภาพฉาย 2 ด้านท่ีก่าหนดให้ จงเขียนแบบภาพฉายด้านท่ีเหลือให้
ถูกต้อง 

 
 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

 5.ผู้เรียนสรุปการเขียนภาพและหลักเกณฑ์การเขียนภาพฉายมุมท่ี 3 เพื่อให้สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันได้ 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 



 

 

 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เกณฑ์การประเมินผล 
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนท่ากิจกรรมฝึกทักษะและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 13 หน่วยท่ี 7 
รหัส 20100-1001   วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 13 

ช่ือหน่วย/เร่ือง  การเขียนภาพตัด จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
แนวคิด 

 ในงานเขียนแบบชิ้นงานท่ีมีความซับซ้อนมาก ซ่ึงยากต่อการอ่านแบบและเขียนแบบ ดังนั้น
เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านแบบเขียนแบบและสามารถแสดงรายละเอียดของแบบงานได้สมบูรณ์มากข้ึน จึงนิยมน่าวิธีการผ่า
ชิ้นงาน เพื่อแสดงรูปร่างท้ังภายในและภายนอกของชิ้นงาน ซ่ึงการผ่าดังกล่าวไม่ใช่เป็นการผ่าชิ้นงานจริงๆ เ ป็น
เพียงการจินตนาการในการมองภาพเท่านั้น ส่วนภาพท่ีได้จากการผ่าอาจจะเขียนไว้ท่ีภาพด้านใดด้านหนึ่งของภาพฉาย 
นอกภาพฉาย และภาพสามมิติก็ได้ 
สาระการเรียนรู้ 
  1.ความหมายและค่าจ่ากัดความของการเขียนภาพตัด 
 2.หลักเกณฑ์การเขียนภาพตัด 
 3.การเขียนเส้นลายตัด (Section Line) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.บอกความหมายและค่าจ่ากัดความของการเขียนภาพตัดได้ 
2.บอกหลักเกณฑ์และเขียนภาพตัดได้ 
3.อธิบายและเขียนเส้นลายตัดได้ 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



 

 

1.ครูกล่าวภาพตัด (Section View) เป็นการใช้มโนภาพหรือการจินตนาการตัดเพื่อผ่าชิ้นงานออกเป็นสอง
ส่วน โดยน่าส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นงานออกไป และน่าอีกส่วนท่ีเหลือมาแสดงรายละเอียดภายในชิ้นงานท่ีมี
ความยุ่งยากซับซ้อน ให้ง่ายต่อการเขียนแบบและอ่านแบบ 

2.ผู้เรียนพิจารณารูปภาพและสรุปได้ว่าภาพตัดเป็นการจินตนาการเพื่อมองภาพภายในของชิ้นงาน  (ส่วนท่ี
ถูกบัง) ซ่ึงโดยปกติการแสดงจะแสดงด้วยเส้นประ แต่ถ้าเขียนเป็นภาพตัดรายละเอียดภายในของชิ้นงาน ก็จะ
สามารถแสดงด้วยเส้นเต็มหรือเส้นขอบรูปได้ ส่วนเนื้อของชิ้นงานท่ีถูกตัดก็จะแสดงด้วยเส้นลายตัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นสอน 
 3.ครูอธิบายแความหมายและค่าจ่ากัดความของการเขียนภาพตัด และสาธิตการเขียนภาพตัดตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก่าหนด และสาธิตการเขียนเส้นลายตัด (Section Line) พร้อมท้ังให้ผู้เรียนแสดงการหาไปพร้อม ๆ 
กัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  
 
 

4.ผู้เรียนปฏัติกิจกรรมดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1 จงเขียนภาพฉาย 2 ด้านตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษเขียนแบบ A3 โดย
เปล่ียนภาพด้านหน้าให้เป็นภาพตัดเต็มตามแนวตัด A-A ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 และก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 

 
  กิจกรรมท่ี 2 จงเขียนภาพฉาย 2 ด้านตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ A3 โดยเปล่ียนภาพ
ด้านหน้าให้เป็นภาพตัดคร่ึงตามแนวตัด B-B ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 



 

 

 
 5.ครูเน้นให้ผู้เรียนสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง โดยปฏิบัติตนตามกติกา ข้อตกลง  การเขียนภาพตัดทุกคร้ัง 
โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้รู้จักระมัดระวังในการเขียนภาพตัด เลือกเขียนวิธีทางท่ีถูกต้อง รู้จักฝึกทักษะในการ
ปกฏิบัติด้วยตนเองได้เหมาะสม พร้อมท้ังอาศัยเงื่อนไขคุณธรรม มีสติปัญญาในการเขียน รู้จักใช้ปัญญา ในการ
เขียนภาพและเอ้ือเฟื้อแบ่งปันกันท่างานอย่างถูกวิธี 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
 6.ครูใช้ค่าถามหรือก่าหนดปัญหาโดยให้ผู้เรียนระดมสมองช่วยกันคิดหาค่าตอบแล้วอธิบายค่าตอบให้
เพื่อนทุกคนในกลุ่มของตนเองเข้าใจ 

7.ครูใช้วิธีสุ่มผู้เรียนทุกกลุ่มตอบค่าถามและอธิบายให้เพื่อนฟังท้ังชั้นเรียน  
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล 
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 



 

 

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการค่านวณเพิ่มเติม โดยครูผู้สอนมอบหมายงานพิเศษ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 14 หน่วยท่ี 7 
รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  สอนคร้ังท่ี 14 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การเขียนภาพตัด จ านวนช่ัวโมง 3ช.ม. 
 
แนวคิด 

ในงานเขียนแบบชิ้นงานท่ีมีความซับซ้อนมาก ซ่ึงยากต่อการอ่านแบบและเขียนแบบ ดังนั้นเพื่อให้ง่าย ต่อ
การอ่านแบบเขียนแบบและสามารถแสดงรายละเอียดของแบบงานได้สมบูรณ์มากข้ึน จึงนิยมน่าวิธีการผ่าชิ้นงาน เพื่อ
แสดงรูปร่างท้ังภายในและภายนอกของชิ้นงาน ซ่ึงการผ่าดังกล่าวไม่ใช่เ ป็นการผ่าชิ้นงานจริงๆ เ ป็นเพียง การ
จินตนาการในการมองภาพเท่านั้น ส่วนภาพท่ีได้จากการผ่าอาจจะเขียนไว้ท่ีภาพด้านใดด้านหนึ่งของภาพฉาย นอก
ภาพฉาย และภาพสามมิติก็ได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 4.ชิ้นส่วนท่ียกเว้นในการเขียนภาพตัด 
 5.การหมุนส่วนประกอบชิ้นงานท่ีไม่อยู่ในระนาบตัด 
 6.การเขียนภาพตัด (Section View) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.บอกประเภทของชิ้นส่วนท่ียกเว้นในการเขียนภาพตัดได้ 
5.บอกหลักการหมุนส่วนประกอบชิ้นงานให้อยู่ในระนาบตัดได้ 
6.เขียนภาพตัดชนิดต่างๆ ได้ 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้

ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน และแสดงออกอย่างสนุกสนานจนสามารถเข้าใจ และเพื่อให้ 
ผู้เรียนสามารถเขียนภาพตัดในลักษณะต่างๆ ได้ 



 

 

2.ครูชี้แจงให้ผู้เรียนทราบว่าในการเขียนภาพตัดนั้น จะใช้เคร่ืองมือหลายลักษณะในการเขียน ดังนั้นการ
เขียนจึงอยู่บนพื้นฐานของข้ันตอนท่ีถูกต้อง ในการออกแบบการเขียนเพื่อท่ีจะให้งานเขียนนั้น ๆ ออกมาดี 

3.ผู้เรียนพิจารณารูปภาพการตัดชิ้นงานบางคร้ัง ถึงแม้ว่าแนวตัดจะตัดผ่านชิ้นส่วน เช่น เพลา แขนหรือ
ก้าน ซ่ีหรือกงล้อ สลัก หมุดย่้า ครีบ ล่ิม ลูกปืน และชิ้นส่วนมาตรฐาน ชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้จะถือว่าไม่ถูกตัด เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนในการเขียนแบบและอ่านแบบ 

 
 
 
 
 

 
 
 ขั้นสอน 

4.ครูอธิบายชิ้นส่วนท่ียกเว้นในการเขียนภาพตัด สาธิตการหมุนส่วนประกอบชิ้นงานท่ีไม่อยู่ในระนาบ
ตัด และสาธิตการเขียนภาพตัด (Section View) โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม 

5.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 จงเขียนภาพฉาย 2 ด้านตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ A3 โดยเปล่ียนภาพ

ด้านหน้าให้เป็นภาพตัดคร่ึงตามแนวตัด C-C ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 จงเขียนภาพฉาย 2 ด้านตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ A3 โดยเปล่ียนภาพด้านหน้า
ให้เป็นภาพตัดหลายระนาบตามแนวตัด A-F ด้วยมาตราส่วน 2 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 

 



 

 

กิจกรรมท่ี 3 จงเขียนภาพฉาย 2 ด้านตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ A3 โดยเปล่ียนภาพด้านหน้าให้
เป็นภาพตัดหลายระนาบตามแนวตัด A-F ด้วยมาตราส่วน 2 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 

 

 
กิจกรรมท่ี 4 จงเขียนภาพฉาย 2 ด้านตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ A3 โดยเปล่ียนภาพ

ด้านหน้าให้เป็นภาพตัดหมุนโค้งตามแนวตัด A-A ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 

 
กิจกรรมท่ี 5 จงเขียนภาพฉาย 2 ด้านตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ A3 โดยเปล่ียนภาพ

ด้านหน้าให้เป็นภาพตัดหมุนข้างแบบเขียนทับในภาพฉายตามแนวตัด A-A ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อม
ก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 

 
กิจกรรมท่ี 6 จงเขียนภาพฉายด้านเดียว (ภาพด้านหน้า) ลงในกระดาษ A3 และเขียนภาพตัด

เคล่ือนท่ีตามแนวตัด A-A, B-B และ C-C ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง 

 
 



 

 

กิจกรรมท่ี 7 จงเขียนภาพฉายด้านเดียวเป็นตัดเฉพาะส่วนตามขอบเขตการตัดท่ีก่าหนดให้ลงใน
กระดาษ A4 ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง  

 
กิจกรรมท่ี 7 จงเขียนภาพฉายด้านเดียวเป็นตัดเฉพาะส่วนตามขอบเขตการตัดท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ 
A4 ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง  

 
กิจกรรมท่ี 8 จงเขียนภาพตัดย่อส่วนตามขอบเขตการตัดท่ีก่าหนดให้ลงในกระดาษ A4 ด้วยมาตราส่วน 1 
: 1 พร้อมก่าหนดขนาดให้ถูกต้อง  

 
 

กิจกรรมท่ี 9 จงเขียนภาพตัดเกลียวตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ ด้วยมาตราส่วน 1 : 1 พร้อมก่าหนด
ขนาดให้ถูกต้อง  

 
กิจกรรมท่ี 10 จากภาพสามมิติและภาพตัดท่ีก่าหนดให้ จงเลือกภาพตัดให้ตรงกับภาพสามมิติและเขียน
หมายเลขลงในตารางด้านล่าง 

 



 

 

 

กิจกรรมท่ี 11 จากภาพด้านหน้าและภาพด้านบนท่ีก่าหนดให้ จงเขียนภาพด้านข้างให้เป็นภาพ
ตัดพร้อมเขียนชื่อภาพตัดตามแนวตัดท่ีก่าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 12 จากภาพด้านข้างและภาพด้านบนท่ีก่าหนดให้ จงเขียนภาพด้านหน้าให้เป็นภาพ
ตัดพร้อมเขียนชื่อภาพตัดตามแนวตัดท่ีก่าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 6.ครูเพิ่มเติมความรู้เร่ืองความพอประมาณ พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ ความมีเหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เลือก
ของอุปกรณ์การท่างานให้เหมาะสมกับการท่างานและตนเอง  ความมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเองปฏิบัติตนตาม
หลักเกณฑ์การเขียนแบบในลักษณะต่าง ๆ ตามข้อตกลง  การเขียนแบบทุกคร้ัง เงื่อนไขความรู้สามารถเลือก
อุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงานของใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง  เงื่อนไขคุณธรรมการรู้จักการออกแบบและเขียนแบบ
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7.ผู้เรียนแต่ละคนเปล่ียนกันอธิบายเร่ืองท่ีค้นคว้า และได้ข้อสรุปมาให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง  
8.ครูสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม และร่วมกันสรุปเนื้อหาอีกคร้ังจากแผ่นใส 
9.ท่าแบบประเมินผลการเรียนรู้  และประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง พร้อมท่ากิจกรรม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
10.ประเมินผู้เรียนตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

ชื่อผู้เรียน 
ประสบการณ์พื้นฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

 



 

 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ผู้เรียนฝึกทักษะเพิ่มเติม โดยครูผู้สอนก่าหนดงานพิเศษให้ 
  

 
 
 
 
 

 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 15 หน่วยท่ี 8 
รหัส 20100-1001         วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 15 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การสเกตช์ภาพ จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 
แนวคิด 

การสเกตช์ภาพ (Sketching View) เป็นการเขียนแบบวิธีหนึ่ง ซ่ึงเป็นการเขียนโดยไม่ใช้เคร่ืองมือเขียนแบบช่วย
ในการเขียน ใช้เพียงมือเปล่าและอุปกรณ์ท่ีจ่าเป็นคือดินสอ ยางลบและกระดาษเท่านั้น โดยสามารถสเกตช์วัตถุและ
รูปทรงต่างๆ ได้แก่ การลากเส้นตรง การสเกตช์วงกลม การสเกตช์วงรี การสเกตช์ส่วนโค้ง การสเกตช์ภาพไอโซ
เมตริกและการสเกตช์ภาพฉาย 

สาระการเรียนรู้ 
1.การสเกตช์เส้นตรง 
2.สเกตช์วงกลม 
3.สเกตช์วงรี 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.สเกตช์เส้นตรงได้ 
2.สเกตช์วงกลมได้ 
3.สเกตช์วงรีได้ 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้

ในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามหลักการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูกล่าวถึงการสเกตช์ภาพเป็นกระบวนการหนึ่งในการเขียนแบบ ท่ีใช้เคร่ืองมือเพียงดินสอ ยางลบ 
และกระดาษเท่านั้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ในการร่างแนวคิดในการออกแบบของผู้ออกแบบหรือวิศวกร เพื่อน่าไปสู่การ 
ออกแบบและการเขียนแบบอย่างเป็นระบบภายหลัง 
 2.ผู้เรียนยกตัวอย่างวิธีการสเกตช์รูปเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ 



 

 

 ขั้นสอน 
3.ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการสเกตช์เส้นตรง (Line Sketching) และให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม โดยการ

สเกตชเ์ส้นตรงให้จับดินสอห่างจากปลายดินสอมากกว่าปกติประมาณ 2-3 เท่า ปลายดินสอจดกับจุดเร่ิมต้นและท่า

มุมประมาณ 90 กับแนวเส้นท่ีลาก โดยใช้สายตาเล็งแนวท่ีจะลากเส้นจากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดปลายของเส้น และ
ลากเส้นด้วยความเร็วด้วยแขนโดยใช้ศอกและไหล่ช่วยในการควบคุมเคล่ือนท่ีในการลากเส้น 
 
 
 
 

4..ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการสเกตช์วงกลม (Circle Sketching) และให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
ซ่ึงการสเกตช์รูปวงกลมสามารถสเกตช์ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น  การสเกตช์วงกลมจากส่ีเหล่ียมจัตุรัส เป็นการ
สเกตช์วงกลมโดยเขียนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ให้มีขนาดเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม ลากเส้นทแยงมุมและ
ก่าหนดจุดท่ีวงกลมจะต้องลากผ่าน เขียนส่วนโค้งผ่านจุดท่ีก่าหนดด้วยเส้นร่าง จากนั้นจึงลากด้วยเส้นเต็มหนา 
 
 
 
 
 

5.ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการสเกตช์วงรี (Ellipse Sketching) โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ซ่ึงการสเกตช์
วงรีสามารถท่าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

5.1 การสเกตช์วงรีจากส่ีเหล่ียมผืนผ้า เป็นการสเกตช์วงรีโดยสเกตช์รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าให้มีขนาดเท่ากับ
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (Major Diameter) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอง ( Minor Diameter)  ของวงรี ลากเส้นแบ่ง
คร่ึงท้ังด้านยาวและด้านกว้างของส่ีเหล่ียม เขียนส่วนโค้งท่ีจุดตัดของเส้นแบ่งคร่ึง ท้ัง 4 ด้าน เขียนรูปวงรีด้วยเส้น  
 
 
 

5.2 การสเกตช์วงรีโดยการวัดระยะ เป็นการสเกตช์วงรีโดยการใช้เศษกระดาษก่าหนดระยะรัศมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางหลักและเส้นผ่าศูนย์กลางรอง เชน่ ก่าหนดระยะ ac เป็นรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลักและ ab เป็นรัศมี
เส้นผ่าศูนย์กลางรองของวงรี หมุนเศษกระดาษโดยใช้จุด b และ c เป็นจุดศูนย์กลาง และร่างจุดตามการเคล่ือนท่ีของ
จุด a และเขียนเส้นเต็มหนาตามแนวร่าง 

 



 

 

6.ผู้เรียนสเกตช์เส้นตรง วงกลม ส่วนโค้ง วงรีตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.ครูสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับความพอประมาณ รู้จักท่ีแสดงความรักต่อประเทศชาติของตน 
ความมีเหตุผลสามารถบอกกับคนอ่ืนได้ว่าตนเองนั้นมีความรักประเทศชาติของตนเองได้  การภูมิคุ้มกันท่ีดีใน
ตัวเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแสดงพลังในการรักชาติของตนเอง  ;เงื่อนไขความรู้ การแสดงความเป็นไทย 
เช่น ธงชาติไทย ภาษาพูด ศาสนา ตัวหนังสือ และการแต่งกายซ่ึงแสดงให้เห็นความเป็นคนไทย และเงื่อนไข: 
คุณธรรมปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างดีและเหมาะสม  
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
8.ครูสรุปบทเรียน โดยใช้แผ่นใสประกอบ และอภิปรายซักถามข้อสงสัย 
9.สรุปโดยท่ากิจกรรมต่อเนื่อง ตอบค่าถามจากบทความในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และท่า  

ประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงครูผู้สอนพิจารณาตามความเหมาะสม 
10.ประเมินผู้เรียนตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
 



 

 

ชื่อผู้เรียน 
ธรรมชาติของผู้เรียน 

วิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

ชื่อผู้เรียน 
ประสบการณ์พื้นฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 



 

 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนฝึกทักษะจากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 16 หน่วยท่ี 8 

รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 16 

ช่ือหน่วย/เร่ือง การสเกตซ์ภาพ จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 
แนวคิด 

การสเกตช์ภาพ (Sketching View) เป็นการเขียนแบบวิธีหนึ่ง ซ่ึงเป็นการเขียนโดยไม่ใช้เคร่ืองมือเขียนแบบช่วย
ในการเขียน ใช้เพียงมือเปล่าและอุปกรณ์ท่ีจ่าเป็นคือดินสอ ยางลบและกระดาษเท่านั้น โดยสามารถสเกตช์วัตถุและ
รูปทรงต่างๆ ได้แก่ การลากเส้นตรง การสเกตช์วงกลม การสเกตช์วงรี การสเกตช์ส่วนโค้ง การสเกตช์ภาพไอโซ
เมตริกและการสเกตช์ภาพฉาย 
สาระการเรียนรู้ 

4.สเกตช์ส่วนโค้ง 
5.สเกตช์ภาพไอโซเมตริก 
6.สเกตช์ภาพฉาย 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.สเกตช์ส่วนโค้งได้ 
5.สเกตช์ภาพไอโซเมตริกได้ 
6.สเกตช์ภาพฉายได้ 

 

สมรรถนะหลัก 
286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้  
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตาม 
หลักการด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูทบทวนและกล่าวว่าการสเกตช์ภาพ เป็นการเขียนแบบโดยใช้เพียงมือเปล่าและอุปกรณ์ท่ีจ่าเป็นคือ
ดินสอ ยางลบและกระดาษเท่านั้น โดยสามารถสเกตช์วัตถุและรูปทรงต่างๆ ได้แก่ การลากเส้นตรง การสเกตช์วงกลม 
การสเกตช์วงรี การสเกตช์ส่วนโค้ง การสเกตช์ภาพไอโซเมตริกและการสเกตช์ภาพฉาย 



 

 

2.ผู้เรียนทดลองสเกตช์ภาพรูปแบบต่าง ๆ หน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะความช่านาญท่ีศึกษาผ่านมา  
 
 ขั้นสอน 

3.ครูอธิบายและสาธิตการสเกตช์ส่วนโค้ง (Arc Sketching) โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม โดยให้ลากเส้นตรง        
2 เส้นตัดกันเป็นมุมฉากและก่าหนดระยะรัศมีส่วนโค้ง ลากเส้นแบ่งคร่ึงมุมฉากและก่าหนดจุดท่ีส่วนโค้งจะลาก
ผ่าน เขียนส่วนโค้งด้วยเส้นร่างแบบ เม่ือได้ส่วนโค้งท่ีถูกต้องจึงลงเส้นเต็มหนา 

 
4.ครูอธิบายและสาธิตการสเกตช์ภาพไอโซเมตริก (Isometric Sketching) โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม  

ตัวอย่าง เช่น ก่าหนดจุด O เป็นจุดเร่ิมต้น ลากเส้นแนวด่ิง OA และลากเส้นแกนไอโซเมตริก OB และ OC ท่ามุม

กับแนวระดับ 30 ถ่ายระยะความสูงของแบบงานมาท่ีเส้น OA ความกว้างมาท่ีเส้น OB และความลึกมาท่ีเส้น OC 
ลากเส้นไอโซเมตริกขนานกับแกนไอโซเมตริก 
 

 
5.ครูอธิบายและสาธิตการสเกตช์ภาพฉาย (Orthographic Sketching) 

การสเกตช์ภาพฉายมีหลักการและข้ันตอนเช่นเดียวกับการเขียนแบบภาพฉาย โดยเร่ิมต้นร่างภาพจากภาพ
ด้านหน้า ด้านข้างและภาพด้านบนแบบคร่าวๆ จากนั้นร่างรายละเอียดต่างๆ ของภาพให้ครบถ้วนโดยใช้เส้นฉาย
ภาพ ข้ันตอนสุดท้ายให้ลบเส้นร่างภาพออก จึงลงเส้นหนักทับเส้นร่าง และก่าหนดขนาดในภาพสเกตช์  

 
 6..ครูใช้วิธีการสอนโดยการจัดกลุ่มอภิปรายแบบถาม-ตอบหรือปุจฉาวิสัชนา (Questioning–Answering)  
ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 6-8 คน เป็นผู้ด่าเนินการอภิปราย 1 คน มีผู้เชี่ยวชาญท่ีรับเชิญมาคร่ึงหนึ่ง อีก 
คร่ึงหนึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ฟัง ผู้ด่าเนินการอภิปรายให้ ผู้แทนผู้ฟังเสนอข้อค่าถามให้วิทยากรตอบ และเป็น 
ตัวกลางช่วยเชื่อมโยงและสรุปความคิดเห็น จุดประสงค์ของกลุ่มแบบนี้ก็คือการช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความ 
เข้าใจในปัญหาหรือเร่ืองท่ีศึกษาในแง่มุมต่างๆ ตามความต้องการหรือความสนใจของผู้ฟังอภิปราย โดยผู้เรียน 
ช่วยยกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน 



 

 

 7.ก่าหนดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 จากภาพฉาย 2 ด้านท่ีก่าหนดให้ จงสเกตช์ภาพไอโซเมตริกตามกล่องไอโซเมตริกท่ี

ก่าหนดให้ 

 
กิจกรรมท่ี 2 จากภาพฉาย 2 ด้านท่ีก่าหนดให้ จงสเกตช์ภาพไอโซเมตริกตามกล่องไอโซเมตริกท่ี

ก่าหนดให้ 

 
 

กิจกรรมท่ี 3 จากภาพฉาย 3 ด้านท่ีก่าหนดให้ จงสเกตช์ภาพฉายตามแบบงานท่ีก่าหนดให้ 

 
กิจกรรมท่ี 4 จากภาพไอโซเมตริกท่ีก่าหนดให้ จงสเกตช์ภาพฉาย 3 ด้าน 

 
 8.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเร่ืองความพอประมาณ โดยใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เขียนแบบอย่างเห็นคุณค่าเกิด 
ประโยชน์สูงสุด ความมีเหตุผล เข้าใจเหตุผลในการประหยัดเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และ  สามารถน่าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ่าวันได้ การภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง รู้จักการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ และสามารถบอกประโยชน์และโทษ 
ของเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เงื่อนไขความรู้ รู้จักเคร่ืองมืออุปกรณ์ ลักษณะของเคร่ืองมืออุปกรณ์  
วิธีการใช้ อธิบายและบอกประโยชน์และโทษของได้ เงื่อนไขคุณธรรมรู้จักการประหยัด และน่าไปใช้ประโยชน์ 



 

 

  

ขั้นสรุปและการประเมินผล  
 9.สรุปโดยการถามความคิดเห็นของผู้เรียนเก่ียวกับการสเก็ตช์ภาพในลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน่าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ 

10.ครูและผู้เรียนทบทวนบทเรียน โดยการอธิบายซักถาม และให้แต่ละกลุ่มท่ากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ โดยร่วมมือกันท่ากิจกรรมส่งครู 

11.ครูและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในหน่วยการเรียนอีกคร้ัง โดยวิธีถาม–ตอบและซักถามข้อสงสัย ผู้เรียน
ท่าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินตนเอง  

รายการประเมิน 
ดีมาก 

=9-10คะแนน 
ดี 

=7-8 
พอใช้ 
=5-6 

ปรับปรุง 
=ต่ ากว่า 5 คะแนน 

1.การกล่าวน่า แนะน่าตัว และเพื่อนร่วมงาน     
2.จุดประสงค์การท่างาน แหล่งข้อมูล วิธีการ
ท่างาน 

    

3.ออกเสียง ชัดเจน ถูกต้อง     
4.น้่าเสียงเหมาะสม     
5.ตัวอย่างประกอบมีส่ือชัดเจน     
6.ล่าดับความคิดได้ดี     
7.ท่าทางเหมาะสม     

  

ชื่อผู้เรียน 
ประสบการณ์พื้นฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

 

4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 
หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ฝึกท่ากิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดทักษะความช่านาญในการน่าไปใช้ โดยครูผู้สอนก่าหนดให้  
  



 

 

 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 17 หน่วยท่ี 9 

รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 17 

ช่ือหน่วย/เร่ือง สัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานช่างอุตสาหกรรม จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 
แนวคิด 

ในงานเขียนแบบไม่ว่าในสาขาวิชาใดก็ตาม ไม่อาจท่ีจะเ ขียนภาพตามความเป็นจริงของชิ้นส่วนหรือ
ชิ้นงานนั้นๆ ได้เป็นจริงท่ีสุด จ่าเป็นต้องใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ช่วยในการเ ขียนแบบท้ังส้ิน ดังนั้น  ผู้เ ขียนแบบจึง
จ่าเป็นต้องเรียนรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์เบ้ืองต้นท่ีใช้ในงานเขียนแบบของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ ใน
งานเขียนแบบได้ 

สาระการเรียนรู้ 
1.สัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบเคร่ืองกล 
2.สัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบไฟฟ้า 
3.สัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบก่อสร้าง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.บอกและใช้สัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบเคร่ืองกลได้ 
2.บอกและใช้สัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบไฟฟ้าได้ 
3.บอกและใช้สัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบก่อสร้างได้ 

 
สมรรถนะหลัก 

286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้  
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตาม 
หลักการด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูและผู้เรียนช่วยกันทบทวน ถึงแม้ทุกวันนี้จะใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเขียนแบบ แต่ก็ 
หลีกเล่ียงท่ีจะใช้เคร่ืองมือเขียนแบบท่ีใช้มือเขียนไม่ได้ เนื่องจากการลืมหรือตกหล่นขณะเขียนด้วยโปรแกรม 



 

 

เขียนแบบภายหลังพร้ินงานแล้ว ดังนั้นกระดานเขียนแบบ ดินสอ ฉากปรับองศา ยางลบ ฯลฯ คงต้องใช้ต่อไป  
หัวข้อเคร่ืองมือท่ีใช้เขียนแบบนี้จะเน้นเฉพาะเคร่ืองมือท่ีส่าคัญและจ่าเป็นท่ีต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมเขียนแบบ  

2.ครูเล่าว่าในปัจจุบัน การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ช่วยในการเขียนแบบ มีใช้อย่างมากและกว้างขว้าง 
ซ่ึงช่วยให้การเขียนแบบเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ส่าหรับการเขียนสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ เพิ่มเติมในแบบ
งานนั้น ๆ ถ้ามีสัญลักษณ์ท่ีสร้างแล้วอยู่ในโปรแกรมส่าเร็จรูปก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนแบบให้รวดเร็วข้ึน  
 
 ขั้นสอน 

3.ครูอธิบายและสาธิตสัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบเคร่ืองกล สัญลักษณ์เ บ้ืองต้นในงานเขียนแบบ
ไฟฟ้า และสัญลักษณ์เบ้ืองต้นในงานเขียนแบบก่อสร้าง และให้ผู้เรียนฝึกปปฏิบัติตาม 

4.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 จงอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ท่ีก่าหนดให้   

 ท่ี สัญลักษณ์ ความหมาย  

 1. Rd   
 2. Tr   
 3. S   
 4. R   
 5. M   
 6.    

 7.    

 8.    

 9.    

 10.    
 11.    

 12.    

 13.    

 14.    
 15.    

 16.    

 17.    
 18.    



 

 

 19.    

 20.    
     

 
  
กิจกรรมท่ี 2 จงอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ท่ีก่าหนดให้   

 ท่ี สัญลักษณ์ ความหมาย  
 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 6.    

 7.    

 8.    

 9.    

 10.    
 11.    

 12.    

 13.    

 14.    
 15.    

 16.    

 17.    
 18.    

 19.    

 20.    

 5.ครูอธิบายเสริมความรู้เร่ืองความพอประมาณ ความพึงพอใจในบทบาทหน้าท่ีของคนเองและความ
เป็นอยู่ของครอบครัว หรือรู้จักการใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้เหมาะสมกับลักษณะงานและอย่างรู้คุณค่า  ความมีเหตุผล  
โดยควรยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต หรือการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบได้อย่าง



 

 

ถูกวิธีท่าให้ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง ต้องดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว 
ให้อยู่ดีมีสุข หรือใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เขียนแบบได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย เงื่อนไขความรู้สามารถบอก
ความส่าคัญ และบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ หรือเก็บบ่ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบได้และ
เงื่อนไขคุณธรรม การมีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 

 
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

6.ผู้เรียนแต่ละคนช่วยกันสรุปมาให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง  โดยครูสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
7.จัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาแล้ววิเคราะห์สรุปผล 
8.ผู้เรียนท่าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง รวมท้ังกิจกรรมการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ชื่อผู้เรียน 
ธรรมชาติของผู้เรียน 

วิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

ชื่อผู้เรียน 
ประสบการณ์พื้นฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ของส่านักพิมพ์เอมพันธ์  
2.ส่ือแผ่นใส 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 

 



 

 

หลักฐาน 
 1.บันทึกการสอนของผู้สอน 
 2.ใบเช็ครายชื่อ 
 3.แผนจัดการเรียนรู้ 
 4.การตรวจประเมินผลงาน 

การวัดผลและการประเมินผล  
 วิธีวัดผล  
 1. ใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 เคร่ืองมือวัดผล 
 1. แบบประเมินใบงาน 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินใบงาน เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน 50% ข้ึนไป 
 3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง  

4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการ

ประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ให้ผู้เรียนท่าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 18 หน่วยท่ี - 
รหัส 20100-1001 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สอนคร้ังท่ี 18 

ช่ือหน่วย/เร่ือง ทบทวน/สอบปลายภาคเรียน จ านวนช่ัวโมง 2 ช.ม. 
 

สาระส าคัญ 
 จากการท่ีผู้เรียนได้ศึกษาวิชานี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนฝึกคิด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) โดยยึดหลักการน่าไปใช้ให้เกิดไปประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
พร้อมท้ังน่าหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส่าเร็จการศึกษา ส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนอย่างเหมาะสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.น่าเร่ืองท่ีทบทวนตามเนื้อหาวิชาไปใช้ประโยชน์ได้ 
2. แจ้งคะแนนระหว่างภาคเรียนให้ผู้เรียน 
3. แก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนได้ 
4. นักเรียนน่าความรู้ท่ีศึกษามาไปสอบปลายภาคเรียนได้ 

 
สมรรถนะหลัก 

286.วิเคราะห์รูปแบบ มาตรฐานการเขียนแบบ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานเพื่อใช้  
ในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
286.1 วางแผนการเขียนแบบในเทคนิครูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบตาม 
หลักการด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูแจ้งให้ผู้เ รียนทราบคะแนนระหว่างภาค และกลางภาค จุดประสงค์ท่ีผู้เ รียนยังไม่ได้ปฏิบัติ 
หรือไม่ผ่าน หรือไม่ได้สอบ ให้นักเรียนด่าเนินการโดยพบครูผู้สอนก่าหนดวันเวลาท่ีจะปฏิบัติหรือ
สอบ หรือเรียนเพิ่มเติม  

2. ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์การสอบปลายภาคว่า จะมีการสอบเร่ืองใดบ้าง ผู้เรียนไม่เข้าใจเร่ืองใดก็
ให้ซักถาม  

3. ครูและผู้เรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมาโดยสรุป 
 



 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.ข้อมูลการเก็บคะแนน 
2.จุดประสงค์การสอบปลายภาค 

 
 
หลักฐาน 
  1.ใบเช็ครายชื่อเข้าห้องเรียน และเข้าห้องสอบ 
  2.ข้อสอบ 
  3.เอกสารในการสอบต่างๆ  
 
การวัดผลและการประเมินผล  
  ตามเกณ์ท่ีได้แจ้งไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ท่ี 1-18 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
แจ้งการประเมินผลผู้เรียนท่ีติด ร, มส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 
  ควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
  ควรปรับปรุงเก่ียวกับ......................................................................................................... ........................ 
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

.............................................. 
ลงชื่อ (..............................................) 

          หัวหน้าหมวด/แผนกวิชา 
............../ ..................../............ 

 
  เห็นควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
  ควรปรับปรุงดังเสนอ 
  อ่ืนๆ ..................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

 
.............................................. 

ลงชื่อ (..............................................) 
         รองผู้อ่านวยการฝ่ายวิชาการ 

............../ ..................../........... 
 

  อนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
  อ่ืนๆ ............................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.......................................................................................................................................... .............................. 

.............................................. 
ลงชื่อ (..............................................) 

         ผู้อ่านวยการ 
         ............../ ..................../........... 
 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่าง 
แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
ประเมินจากผลงานท่ีนักเรียนจัดท่าและน่ามาจัดเก็บไว้ในแฟ้ม แฟ้มนั้นจะประกอบด้วย 

1. ปก 
2. ค่าน่า 
3. ข้อมูลส่วนตัว 
4. สารบัญ 
5. จุดประสงค์ 
6. เกณฑ์การประเมินงาน 
7. งานท้ังหมด 
8. แบบทดสอบต่างๆ 
9. งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมินตนเอง/เพื่อน/ผู้สอน/ผู้ปกครอง 
11. ความคิดเห็นต่อวิชา 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่าง 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 
ความ

คิดเห็น 

การตอบ 
ค า

ถาม 

การยอม    
รับฟังคน

อื่น 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
 
เกณฑ์การวัดผล  ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น  มีค่าถามท่ีดี ตอบค่าถามถูกต้อง  ท่างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอย่าง 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
กลุ่มท่ี……………ช้ัน/แผนก……………… 

 

ล าดั

บ 
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รว
ม 

ความ

ร่วมมือ 

การแสดง

ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง

ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ

ในการ
ท างาน 

การมีส่วน

ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยคร้ัง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89% หรือปฏิบัติบางคร้ัง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69% หรือปฏิบัติคร้ังเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่่ากว่าเกณฑ์ 50%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
 

ลงช่ือ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 


