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ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
เขียนแบบไฟฟ้า รหัสวิชา 20104-2001 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วิชาเขียนแบบไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 8 หน่วย  ประกอบด้วย เคร่ืองมืออุปกร์และการเขียนสัญญาลักษณ์
ในการเขียนแบบไฟฟ้าตามมาตราฐานสากล การเขียนสัญญาลักษณ์ท่ีใช้ในงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การเขียนแบบวงจรไฟฟ้า การเขียนแบบตามชนิดของแบบทางไฟฟ้า การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
และวงจร การเขียนแบบติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การเขียนแบบควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การเขียนแบบ
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C ) ของผู้เรียน 
และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการ
การจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้ง
ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรูด้้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  
 
 

ชนนิกานต์ มั่งอุตม์ 
ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา เขียนแบบไฟฟ้า  รหัสวิชา 20104-2001  จ านวน  2 หน่วยกิจ 4 ชั่วโมง  (0-4-2 ) 

2. ค าอธิบายราวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและงานอาคารตามมาตรฐานสากล การ
เขียนแบบงานโครงสร้างแปลนพ้ืนงานอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว(Single Line 
Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง (Riser Diagram) ตารางโหลด (Load Schedule) เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป เขียนแบบ
ส าหรับติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริง เขียนแบบงานควบคุมไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram, Wiring Diagram 
และ Pictorial Diagram, One Line Diagram. 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
3.1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตามมาตราฐานสากล 
3.2 มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลังและระบบสื่อสาร 
3.3. มีความตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบ 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล 
4.2 อ่านแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพ้ืนงานอาคาร งานระบบไฟฟ้าก าลังสื่อสาร 
4.3 จัดท าตารางโหลด  
4.4 อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป แบบส าหรับงานติดตั้งและงานจริง แบบงานควบคุมทางไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. เครื่องมืออุปกรณ์และการเขียน
สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบไฟฟ้า
ตามมาตราฐานสากล 
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2. การเขียนสัญลักษณ์ที่ใช้ในงาน
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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3. การเขียนแบบวงจรไฟฟ้า - 0.5 1    9 4.5 15 4 12 
4. การเขียนแบบตามชนิดของแบบ

ไฟฟ้า 
 
- 
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5. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
และวงจร 
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6. การเขียนแบบติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคาร 
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7. การเขียนแบบควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้า 
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8. การเขียนแบบควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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สอบปลายภาค 

      
    4 

รวม          -  

รวมทั้งหมด 10 60 30 100 - 72 
ล าดับความส าคัญ 2 1 3 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 
 
 
6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที ่1เครื่องมือ
อุปกรณ์และการเขียน
สัญลักษณ์ในงานเขียน
แบบไฟฟ้าตาม
มาตราฐานสากล 
 

 
 
4 

1. เขียนสัญลักษณ์ท่ีใช้ในงาน
แสงสว่างตามมาตรฐาน 
DIN และ ANSI ได ้

2. เขียนสัญลักษณ์ท่ีใช้งานใน
งานไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
DIN และ ANSI ได ้

3. เขียนสัญลักษณ์ที่ใช้ในงาน
เครื่องกลตามมาตรฐาน 
DIN ANSI IEC และ JIS ได ้

4. เขียนสัญลักษณ์ท่ีใช้ในงาน
เดินสายและต่อสายได้ 

 
 

1. สามารถเขียนและรู้
สัญลักษณ์ในงานเขียน
แบบไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน DIN ANSI 
IEC และ JIS ได ้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่2 การเขียน
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในงาน
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
4 

1. เขียนสัญลักษณ์
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ไดโอดได้ 

2. เขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ทรานซิสเตอร์ได้ 

3. เขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไทริ
สเตอร์ได้ 

4. เขียนสัญลักษณ์ลอจิเกจได้  
5. เขียนสัญลักษณ์ฟลิปฟล๊อป

ได้ 
 
 
 
 

 

1. สามมารถเขียน
สัญลักษณ์อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมได้ 

 
 
 
 
 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 3 การเขียน
แบบวงจรไฟฟ้า 

12 
 

1. เขียววงจรต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ
อนุกรม ขนาน และ ผสม ได ้

2. เขียววงจรต่อความต้านทาน
แบบอนุกรม ขนานและผสม ได ้

3. เขียววงจรต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม ขนานและผสม ได ้

 
 

1. สามารถเขียนแบบ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
ขนานและ ผสมได้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4 การเขียนแบบ
ตามชนิดขแงแบบทาง
ไฟฟ้า 

10 1. เขียนแบบวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างด้วยไดอะแกรม
เส้นเดียวได้ 

2. เขียนแบบวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างด้วยไดอะแกรม
แผนผังได้ 

3. เขียนแบบวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างด้วยไดอะแกรม
การเดินสายได้ 

4. เขียนแบบวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง
ไฟฟ้าด้วยไดอะแกรมเส้นเดียว
ได้ 

5. เขียนแบบวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง
ไฟฟ้าด้วยไดอะแกรมแผนผังได้ 

6. เขียนแบบวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง
ไฟฟ้าด้วยไดอะแกรมการ
เดินสายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สามารถเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยไดอะแกรมเส้นเดียวได้ 

2. สามารถเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยไดอะแกรมแผนผังได้ 

3. สามารถเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยไดอะแกรมการ
เดินสายได้ 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 5 โทรคอนโทรล
และมิกเซอร์ 

8 

 

1. เขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าก าลังและวงจรด้วย
ไดอะแกรมเส้นเดียวได้ 

2. เขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าก าลังและวงจร
ไดอะแกรมแผนผังได้ 

3. เขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าก าลังและวงจรด้วย
ไดอะแกรมการเดินสายได้ 

4. เขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างและวงจร
ด้วยไดอะแกรมเส้นเดียวได้ 

5. เขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างและวงจร
ด้วยไดอะแกรมแผนผังได้ 

6. เขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างและวงจร
ด้วยไดอะแกรมการ
เดนิสายได้ 
 

1. สามารถเขียนแบบติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังได้ 

2. สามารถเขียนแบบติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างได้ 

 

หน่วยที่ 6 การเขียน
แบบติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคาร 

20 

 

 

1. อธิบายวิธีการเขียนแบบ
วงจรแสงสว่างควบคุมด้วย
สวิตช์หลายจุดได้ 

2. อธิบายวิธีการเขียนแบบ
ติดตั้งเต้ารับและการ
ก าหนดจ านวนสายไฟฟ้าได้ 

3. จ าแนกอุปกรณ์ป้องกันและ
วิธีการติดตั้งเดินสายไฟฟ้า
ได้ 

4. ก าหนดจ านวนอุปกรณ์และ
วิธีติดตั้งแผงรวมวงจรย่อย
ได้ 

5. เขียน Design Diagram , 
Shop Drawing , Asbuilt 
Drawing ได้ 

 

1. สามารถออกแบบ
วงจรไฟฟ้าแสงสว่างได้ 

2. สามารถเขียน Design 
Diagram , Shop 
Drawing , Asbuilt 
Drawing ได้ 

 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที 7 การเขียน
แบบเครื่องกลไฟฟ้า 
 

4 1. อธิบายวิธีการเขียนแบบ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

2. อธิบายวิธีการเขียนแบบ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับเฟสเดียวได้ 

3. อธิบายวิธีการเขียนแบบการ
สตารต์ตรงมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสได ้

4. อธิบายวิธีการเขียนแบบ
ควบคุมการกลับทางหมุนของ
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 3 
เฟสได ้

5. อธิบายการเขียนแบบควบคุม
การเริม่เดินมอเตอร์ แบบ
สตาร์-เดลตาได ้

 

1. สามารถเขียนแบบควบคมุ
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับและ
กระแสตรงได ้

 

หน่วยที่ 8  การเขียน
แบบควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

4 1. เขียนวงจรควบคุมมอเตอร์
กระแสตรงด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

2. เขียนวงจรควบคุมมอเตอร์
กระแสสลับด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

3. เขียนแผนภาพควบคุมความเร็ว
มอเตอร์กระแสสลับด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

4. เขียนวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าได ้

5. เขียนแผนภาพการควบคมุระดับ
แรงดันไฟฟ้าได ้

6. เขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคมุ
อุณหภูมไิด ้

1. สามารถเขียนวงจรควบคมุ
ความเร็วมอเตอรไ์ด ้

2. สามารถเขียนวงจรควบคมุ
แรงดันไฟฟ้าได ้

สอบปลายภาค 4   
 
 
 



 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 5 3 10 5 
2 2 5 3 10 5 
3 1 15 6 20 10 
4 1 5 3 10 5 
5 1 5 3 10 5 
6 2 15 6 20 10 
7 1 5 3 10 5 
8 1 5 3 10 5 

รวมทั้งรายวิชา 10 60 30 100 50 
การวัดผล 

  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วย  5 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   5 คะแนน  
 รวม 10 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    40 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 60 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค   (80:20) 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   5 คะแนน  
     2) ใบงาน    40 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   75 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   5 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   25 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 


