
 
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๐๑๐๐-๑๐๐๑ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 

จัดทำโดย 
นายเทวนาถ  สุดใจ 

 
 
 

 
 
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน            วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
 

ลงชื่อ...................................................... 
         (นายวัลลภ กรีไกรนุช)  

            หวัหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
........../............/........... 

  

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงดังเสนอ  

□ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
ลงชื่อ......................................................  

(นายฐิติปกรณ์ ภคุโล)  
            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

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

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................... ..........................................................................................................  

 
ลงชื่อ......................................................  

(นายนิมิตร ศรียาภัย)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

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



คำนำ 
 
แผนการแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๐๑๐๐-๑๐๐๑ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ เรียนการ
สอน วิชางาน เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 10 หน่วย ประกอบด้วย ววิฒันาการและ
วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานเขยีนแบบ มาตรฐานในงานเขยีนแบบ การเขยีนภาพรูปทรงเรขาคณิต การก าหนด
ขนาดในงานเขยีนแบบ เขยีนภาพ 3 มติ ิการเขยีนภาพฉาย การเขยีนภาพตดั การเขียนภาพสเก็ต การเขยีน
ภาพช่วย สญัลกัษณ์เบือ้งตน้ในงานเขยีนแบบ 

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา  
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ  
สอนเป็นอย่างดียิ ่ง หากครูผู ้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู ้เล่มนี ้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี  
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 

   นายเทวนาถ สุดใจ 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
   
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น    รหัสวิชา 20100-1001  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)    สาขาวิชา เทคนิคพ้ืนฐาน 
หน่วยกิต  2       จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2565 
ส่วนที่ 1 รายวิชา  
1. ชื่อวิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  จำนวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง  
2. คำอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียน
แบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ 
มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเก็ต ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงาน
อุตสาหกรรม 
3. จุดประสงค์รายวิชา  

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสาม
มิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มี
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 

4.สมรรถนะรายวิชา  
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 
2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ 
3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 
4. เขียนภาพฉาย และภาพตัด 
 
 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. วิวัฒนาการและวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงานเขียนแบบ 

1 0.5 0.5 - - - 3 3 8 6 

2. มาตรฐานในงานเขียนแบบ 2.5 2 1 - - - 3 3 11.5 2 
3. การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต 1 1 1 - - - 3 3 9 5 
4. การกำหนดขนาดในงานเขียน
แบบ 

1.5 1 1.5 - - - 3 3 10 3 

5. การเขียนภาพ 3 มิติ 2 2 3 - - - 3 3 13 1 
6. การเขยีนภาพฉาย 2 2 3 - - - 3 3 13 1 
7. การเขยีนภาพตดั 1 1 1 - - - 3 3 9 5 
8. การเขียนภาพสเก็ต 1 1 1 - - - 3 3 9 5 
9. การเขียนภาพช่วย 1 1 1.5 - - - 3 3 9.5 4 
10. สัญลักษณ์เบื้องต้นในงาน
เขียนแบบ 

1 0.5 0.5 - - - 3 3 8 6 

สอบปลายภาค           

รวม 
14 12 14        

40 - - - 30 30 100   
ลำดับความสำคัญ 1 2 3     

 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ประจำหน่วย 
สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 ววิฒันาการ
และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น

งานเขยีนแบบ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
การเขียนแบบ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบาย
วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
เขียนแบบ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์เขียนแบบตาม
ลักษณะการใช้งานได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย
และวิวัฒนาการในงานเขียนแบบ 
2. อธิบายวิวัฒนาการของงาน
เขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบได้
อย่างถูกต้อง 
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
เขียนแบบถูกต้องตามลักษณะการ
ใช้งาน 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 10 
ประการ 

หน่วยที่ 2 มาตรฐานใน
งานเขยีนแบบ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
มาตรฐานในงานเขียนแบบ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
เส้นในงานเขียนแบบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเส้นใน
งานเขียนแบบ 
4. เพ่ือให้เรียนเข้าใจวิธีการเขียน
ตัวอักษรและตัวเลขในงานเขียน
แบบ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกใช้มาตรา
ส่วนให้เหมาะสมกับประเภทของ
งานเขียนแบบ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการและ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
และเส้นในงานเขียนแบบ 
2. อธิบายเส้นในงานเขียนแบบได้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  
3. อธิบายวิธีการเขียนตัวเลขและ
ตัวอักษรในงานเขียนแบบได้
ถูกต้อง 
4. เลือกใช้มาตราส่วนได้เหมาะสม
ตามมาตรฐาน 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 
ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย  



หน่วยที่ 3 การเขยีนภาพ
รปูทรงเรขาคณิต 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
รูปทรงเรขาคณิต 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการ
เขียนรูปทรงเรขาคณิต 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนรูปทรง
เรขาคณิตต่างๆได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการและ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ภาพรูปทรงเรขาคณิต 
2. อธิบายวิธีการเขียนรูปทรง
เรขาคณิตได้อย่างถูกต้อง 
3. สร้างรูปทรงเรขาคณิตได้ถูกต้อง
ตามวิธีการ 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 
ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

หน่วยที่ 4 การก าหนด
ขนาดในงานเขยีนแบบ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
การกำหนดขนาด 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบาย
องค์ประกอบของการกำหนด
ขนาด 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนกำหนดขนาด
ชิ้นงานลักษณะงานกลม ลักษณะ
งานที่เป็นมุมได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการและ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
กำหนดขนาดในงานเขียนแบบ 
2. อธิบายองค์ประกอบของการ
กำหนดขนาดได้ถูกตรงตาม
มาตรฐาน  
3. กำหนดขนาดชิ้นงานในงาน
เขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 
ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 



หน่วยที่ 5 การเขยีนภาพ 
3 มติ ิ

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
ภาพสามมิติ และประเภทของ
ภาพสามมิติ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ
เขียนภาพสามมิติแบบไอโซ
เมตริกทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก 
วงรีในภาพไอโซเมตริก 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนภาพสาม
มิติแบบออบบิคและภาพสามมิติ
แบบไอโซเมตริกได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการและ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภาพสาม
มิติและประเภทของภาพสามมิติ 
2. อธิบายหลักการเขียนภาพสาม
มิติแบบไอโซเมตริกได้อย่างถูกต้อง 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เขียนภาพสามมิติได้อย่างถูกต้อง 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 
ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
 
  

หน่วยที่ 6 การเขยีนภาพ
ฉาย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
ภาพฉาย ลักษณะและการใช้งาน
ของภาพฉาย ทิศทางการมอง
ภาพฉาย ลักษณะการแสดง
พ้ืนผิวของภาพฉาย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนจำแนกชนิดของ
ภาพฉายได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะ
และหลักการเขียนภาพของภาพ
ฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3  
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างภาพฉายมุม
ที่ 1 และภาพฉายมุมที่ 3 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการและ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ภาพฉาย 
2. จำแนกชนิดของภาพฉายได้
อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายลักษณะและหลักการ
เขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3 
ได้อย่างถูกต้อง 
4. เขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 
3 ได้ถูกต้องตามวิธีการ 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 
ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 



หน่วยที่ 7 การเขยีนภาพ
ตดั 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
ภาพตัด หลักเกณฑ์การเขียน
ภาพตัดได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการ
เขียนภาพตัดเต็ม ภาพตัดครึ่ง 
ภาพตัดเยื้องศูนย์ ภาพตัดหมุน 
ภาพตัดหมุนเคลื่อนได้ ภาพตัด
เฉพาะส่วนและภาพตัดย่อส่วน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนภาพตัด
ประเภทต่างๆ ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการและ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ภาพตัด 
2. เข้าใจวิธีการเขียนภาพตัด
ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง 
3. เขียนภาพตัดประเภทต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 
ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
 
  

หน่วยที่ 8 การเขยีนภาพ 
สเกต็ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของ
การสเก็ตภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจชนิดของ
การสเก็ตภาพได้  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายหลักการ
สเก็ตภาพได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสเก็ตภาพได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการและ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ภาพสเก็ต 
2. เข้าใจชนิดของการสเก็ตภาพได้
อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายหลักการสเก็ตภาพได้
อย่างถูกต้อง 
 4. สเก็ตภาพสามมิติและภาพฉาย
ได้ถูกตรงตามมาตราฐาน 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 
ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

หน่วยที่ 9 การเขยีนภาพ
ช่วย 

1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูค้วามหมาย
ของภาพช่วย 
2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนอธบิาย
หลกัการเขยีนและประเภทของ
ภาพช่วยได ้
3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขยีนภาพช่วย
ได ้

1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัการ
เขยีนภาพช่วย 
2. อธบิายหลกัการเขยีนและ
ประเภทของภาพช่วยไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
3. เขยีนภาพช่วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 



4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขยีนภาพช่วย
จากภาพสามมติไิด ้
5. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์10 ประการและ
บูรณาการตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

4. เขยีนภาพช่วยจากภาพสาม
มติไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 
5. แสดงพฤตกิรรมในการท างาน
ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
10 ประการ ตามนโยบายของ
วทิยาลยั 

หน่วยที่ 10 สญัลกัษณ์
เบือ้งตน้ในงานเขยีนแบบ 

1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูส้ญัลกัษณ์
เบือ้งตน้ในงานเขยีนแบบ 
2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนก าหนด
สญัลกัษณ์เบือ้งตน้ในงานเขยีน
แบบได ้
3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขยีน
สญัลกัษณ์เบือ้งตน้ในงานเขยีน
แบบได ้
4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์10 ประการและ
บูรณาการตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัการ
ก าหนดสญัลกัษณ์เบือ้งตน้ใน
งานเขยีนแบบ 
2. ก าหนดสญัลกัษณ์เบือ้งต้นใน
งานเขยีนแบบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. เขยีนสญัลกัษณ์เบือ้งตน้ใน
งานเขยีนแบบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
4. แสดงพฤตกิรรมในการท างาน
ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
10 ประการ ตามนโยบายของ
วทิยาลยั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ 
ทดสอบ

(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 
ร้อยละ 50 
ของคะแนน

เต็ม 

1 2 3 3 8 4 

2 5.5 3 3 11.5 5.75 

3 3 3 3 9 4.5 

4 4 3 3 10 5 

5 7 3 3 13 6.5 

6 7 3 3 13 6.5 

7 3 3 3 9 4.5 

8 3 3 3 9 4.5 

9 3.5 3 3 9.5 4.75 

10 2 3 3 8 4 

รวม 40 30 30 100 50 

 
พุทธพิสัย       40 คะแนน  
 - ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน)  

- ทดสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)  
ทักษะพิสัย       30 คะแนน 

- งานที่มอบหมาย / ใบงาน  
จิตพิสัย       30 คะแนน  

รวม       100 คะแนน  
 
 
 
 
 

 



7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ดังนี้  

คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 

 
8. เครื่องมือวัดผล  

8.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
8.3 ใบงาน 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ววิฒันาการและวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานเขยีนแบบ  จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของการเขียนแบบ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายวิวัฒนาการของงานเขียนแบบ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบตามลักษณะการใช้งานได้ 
 1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
      2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการในงานเขียนแบบ 
 2.2 อธิบายวิวัฒนาการของงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน 
 2.5 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 10 ประการ 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของการเขียนแบบ  
3.2 วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ 
3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการใน
งานเขียนแบบ 
2. อธิบายวิวัฒนาการของงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน
เขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบถูกต้องตาม
ลักษณะการใช้งาน 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

1-2/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร 
พร้อมกับแนะนำรายวิชา  
วิธีการให้คะแนนและการ
ประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะ
ศึกษาและจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมประจำหน่วยที่ 
1 วิวัฒนาการและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียน
แบบ 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( 
INFORMATION ) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 
วิวัฒนาการและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียน
แบบ  

1. เอกสารประกอบ 
เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



  2. บรรยายประกอบการ
สาธิต 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( 
PROGRESS ) 
1. ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปเนื้อหาใน
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
เขียนแบบ 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบ
งานหน่วยที่ 1 วิวัฒนาการ
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานเขียนแบบ 

      

 
 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  

6.1 การแบ่งคะแนน  
ความรู้    2 คะแนน  
ทักษะ    3  คะแนน  
จิตพิสัย    3  คะแนน  
รวม    8 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 .มาตรฐานในงานเขยีนแบบ  จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของมาตรฐานในงานเขียนแบบ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของเส้นในงานเขียนแบบ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเส้นในงานเขียนแบบ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรและตัวเลขในงานเขียนแบบ 
 1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกใช้มาตราส่วนให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียนแบบ 
 1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเส้นในงานเขียนแบบ 
 2.2 อธิบายเส้นในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  
 2.3 อธิบายวิธีการเขียนตัวเลขและตัวอักษรในงานเขียนแบบได้ถูกต้อง 
 2.4 เลือกใช้มาตราส่วนได้เหมาะสมตามมาตรฐาน 
 2.5 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของมาตรฐานที่ใช้ในงานเขียนแบบ 
3.2 เส้นในงานเขียนแบบ 
3.3 มาตราส่วนในงานเขียนแบบ 
3.4 การเขียนตัวเลขและตัวอักษรในงานเขียนแบบ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเส้นในงานเขียน
แบบ 
2. อธิบายเส้นในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน  
3. อธิบายวิธีการเขียนตัวเลขและตัวอักษรในงานเขียน
แบบได้ถูกต้อง 
4. เลือกใช้มาตราส่วนได้เหมาะสมตามมาตรฐาน 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

3-4/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร 
พร้อมกับแนะนำรายวิชา 
วิธีการให้คะแนนและการ
ประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษา
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ประจำหน่วยที่ ๒ .มาตรฐาน
ในงานเขียนแบบ 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( 
INFORMATION ) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจาก
เอกสารการสอน บรรยาย
ประกอบสื่อการสอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัด หน่วยที่ ๒ .
มาตรฐานในงานเขียนแบบ 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล
(PROGRESS ) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาในหน่วยที่ ๒ .
มาตรฐานในงานเขียนแบบ 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงาน 
หน่วยที่ ๒ .มาตรฐานในงาน
เขียนแบบ 

1. เอกสารประกอบ 
วิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    5.5 คะแนน  
ทักษะ    3 คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    11.5  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



 

ใบงานท่ี 2.1 หน่วยท่ี 1 หน้า 1/2 
วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย มาตรฐานในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่3-4/20 

ช่ืองาน มาตรฐานในงานเขียนแบบ เวลา  4 ชัว่โมง 
ค าสัง่ จงเขยีนแบบเสน้ชนิดต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานลงในกระดาษเขยีนแบบ A4 (เสน้ห่างกนั 8 มม.) 

1)เสน้เตม็เบาหรอืเสน้เตม็บาง 
 

 

 
 
 
 

2)เสน้ขดีดว้ยมอืเปล่าเบา 
 

 

 
 

3)เสน้เตม็หนักหรอืเสน้เตม็หนา 
 
 

 
 
 

4)เสน้ประเบาหรอืเสน้ประบาง 
 
 

 

5)เสน้ประหนักหรอืเสน้ประหนา 
 
 

 
 
 

6)เสน้ขดี – จุดเบา (ขดียาว) หรอืเสน้ศูนยก์ลางเบา 
 
 

 

7)เสน้ขดี – จุดหนกั (ขดียาว) หรอืเสน้ศูนยก์ลางหนา 
 

 

 
 

8)เสน้ขดี – สองจุดเบา (ขดียาว) 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



 

ใบงานท่ี 2.2 หน่วยท่ี 1 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 

ช่ือหน่วย มาตรฐานในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่3-4/20 

ช่ืองาน ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จงเขยีนตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่แบบตวัตรงและตวัเอยีงตามแบบทีก่ าหนดให้ 

 

 
 
 



 

ใบงานท่ี 2.3 หน่วยท่ี 2 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 

ช่ือหน่วย มาตรฐานในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่3-4/20 

ช่ืองาน เขยีนตวัอกัษรไทย เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จงเขียนตวัอกัษรไทยด้วยตวับรรจงตามแบบท่ีก าหนดให้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบงานท่ี 2.4 หน่วยท่ี 2 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 

ช่ือหน่วย มาตรฐานในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่3-4/20 

ช่ืองาน เขยีนตวัอกัษรไทย เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากแบบงานทีก่ าหนดให ้จงหาขนาดต่างๆ ของแบบงานตามมาตราส่วนทีก่ าหนดให ้และเขยีนขนาดลงในตารางให้
ครบถว้น 

 

 
 

 
Scale a b c d e f g h i 
1:1 60 52 38 28 20 R16 R1 12 10 
1:2 30 26 19 14 10 R8 R6 6 5 
2:1 120 104 76 56 40 R32 R24 24 20 
5:1 300 260 190 140 100 R80 R60 60 50 
10:1 600 520 380 280 200 R160 R120 120 100 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขยีนภาพรปูทรงเรขาคณิต  จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของรูปทรงเรขาคณิต 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการเขียนรูปทรงเรขาคณิต 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนรูปทรงเรขาคณิตต่างๆได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต 
 2.2 อธิบายวิธีการเขียนรูปทรงเรขาคณิตได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 สร้างรูปทรงเรขาคณิตได้ถูกต้องตามวิธีการ 
 2.4 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
  3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของรูปทรงเรขาคณิต 
3.2 การเขียนรูปทรงเรขาคณิต  

  4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพรูปทรง
เรขาคณิต 
2. อธิบายวิธีการเขียนรูปทรงเรขาคณิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. สร้างรูปทรงเรขาคณิตได้ถูกต้องตามวิธีการ 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

5-6/4 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผูส้อนจดัเตรยีม
เอกสาร พรอ้มกบัแนะน า
รายวชิา  วธิกีารให้
คะแนนและการ
ประเมนิผล 
๒. ผูส้อนชีแ้จงเรื่องทีจ่ะ
ศกึษาและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมประจ าหน่วยที ่
๓ การเขยีนภาพรูปทรง
เรขาคณิต 
ขัน้ศกึษาขอ้มลู ( 
INFORMATION ) 
1. ผูส้อน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏบิตั ิ
(APPLICATION ) 
๑. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดั หน่วยที ่3 
การเขยีนภาพรปูทรง
เรขาคณิต 
๒. บรรยายประกอบ
สาธติการ 
ขัน้วดัผลประเมนิผล ( 
PROGRESS ) 
๑. ผูส้อนและผูเ้รยีน
ร่วมกนัสรุปเนื้อหาใน

1. เอกสารประกอบ 
วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



หน่วยที ่๓ การเขยีน
ภาพรปูทรงเรขาคณิต 
๒. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบ
งาน  หน่วยที ่๓ การ
เขยีนภาพรปูทรง
เรขาคณิต 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    3 คะแนน  
ทักษะ    3 คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    9  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



 

ใบงานท่ี 3.1 หน่วยท่ี 3 หน้า 1/3 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต สอนครัง้ที ่5-6/20 

ช่ืองาน การเขยีนภาพรปูทรงเรขาคณิต เวลา  4 ชัว่โมง 

1. จากเส้นตรง AB ที่ก าหนดให้ จงแสดงวิธีการ
แบ่งเส้นตรง AB ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน 
โดยใช ้ วงเวยีน 

 

 
 
 
 

2. จากสว่นโคง้ ABC ทีก่ าหนดให ้จงแสดงวธิกีารแบ่งมุม 
ABC ออกเป็น 2 สว่นเท่าๆ กนั โดยใช ้วงเวยีน 

 

 
 
 

3. จากเส้นตรง AB ที่ก าหนดให้ จงแสดงวิธีการ
เขยีนเส้นตรงให้ขนานกบัเส้นตรง AB โดยใช้
วงเวยีนใหม้รีะยะห่าง 20 มม. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. จากส่วนโค้ง BC ที่ก าหนดให้ จงแสดงวธิกีารเขยีนส่วน
โค้งให้ขนานกับส่วนโค้ง BC โดยใช้วงเวียนให้มี
ระยะห่าง 20 มม. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

ใบงานท่ี 3.1 หน่วยท่ี 3 หน้า 2/3 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต สอนครัง้ที ่5-6/20 

ช่ืองาน การเขยีนภาพรปูทรงเรขาคณิต เวลา  4 ชัว่โมง 

1. จากเสน้ตรง AB ที่ก าหนดให้ จงแสดง
วธิกีารสรา้งรูปสามเหลี่ยมดา้นเท่าโดย
ใชว้งเวยีน 

 
 

 
 
 

2. จากเสน้ตรง AB เสน้ตรง C และ D ทีก่ าหนดให ้ จงแสดงวธิี
สรา้งสามเหลีย่มโดยก าหนดความยาวดา้นสามดา้นโดยใชว้ง
เวยีน 

 

 
 
 

3. จากเสน้ตรง AB ที่ก าหนดให้ จงแสดง
วิธีการเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มี
ความยาวด้านเท่ากบัเส้นตรง AB โดย
ใชบ้รรทดัสามเหลีย่ม 

 
 

 
 
 
 

4. จากเสน้ตรง AB ทีก่ าหนดให ้จงแสดงวธิกีารเขยีนรปูสีเ่หลีย่ม
จตัุรสั ใหม้คีวามยาวดา้นเท่ากบัเสน้ตรง AB โดยใชว้งเวยีน 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

ใบงานท่ี 3.1 หน่วยท่ี 3 หน้า 3/3 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต สอนครัง้ที ่5-6/20 

ช่ืองาน การเขยีนภาพรปูทรงเรขาคณิต เวลา  4 ชัว่โมง 

5. จากวงกลมทีก่ าหนดให ้จงแสดงวธิกีารเขยีน 
รปูหา้เหลีย่มดา้นเท่าโดยใชว้งเวยีน 

 
 

 
 

 

6. จากวงกลมที่ ก าหนดให้  จ งแสดงวิธีก าร เขียน 
รูปหกเหลี่ยมด้านเท่าภายในวงกลมโดยใช้วงเวียนและ
บรรทดัสามเหลีย่มร่วมกนั 

 

 
 
 

7. จากเส้นตรง AB ที่ก าหนดให้  จงแสดง
วิธีการเขียนรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่า โดยใช้
บ ร ร ทั ด แ ล ะ 
วงเวยีน 

 
 

 
 
 

8. จากเส้นตรง AB ที่ก าหนดให้ จงแสดงวิธีการเขียนรูป
แปดเหลีย่มดา้นเท่าโดยใชว้งเวยีน 

 
 
 

 
 
 

 
 



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 .การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของการกำหนดขนาด 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบของการกำหนดขนาด 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนกำหนดขนาดชิ้นงานลักษณะงานกลม ลักษณะงานที่เป็นมุมได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ 
 2.2 อธิบายองค์ประกอบของการกำหนดขนาดได้ถูกตรงตามมาตรฐาน  
 2.3 กำหนดขนาดชิ้นงานในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
3. เนื้อหา 
 3.1 ความหมายของการกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ 
 3.2 องค์ประกอบของการกำหนดขนาด 
 3.3 หลักการกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดในงานเขียน
แบบ 
2. อธิบายองค์ประกอบของการกำหนดขนาดได้ถูก
ตรงตามมาตรฐาน  
3. กำหนดขนาดชิ้นงานในงานเขียนแบบได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

7-8/4 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผูส้อนจดัเตรยีมเอกสาร 
พรอ้มกบัแนะน ารายวชิา  
วธิกีารใหค้ะแนนและการ
ประเมนิผล 
๒. ผูส้อนชีแ้จงเรื่องทีจ่ะ
ศกึษาและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมประจ าหน่วยที ่๔ 
การก าหนดขนาดในงาน
เขยีนแบบ 
ขัน้ศกึษาขอ้มลู                   
( INFORMATION ) 
1. ผูส้อน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสือ่การสอน 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏบิตั ิ
(APPLICATION ) 
๑. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดั หน่วยที ่๔ การ
ก าหนดขนาดในงานเขยีน
แบบ 
๒. บรรยายประกอบสาธติ
การ 
ขัน้วดัผลประเมนิผล            
( PROGRESS ) 
๑. ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
สรุปเนื้อหาในหน่วยที ่๔ 
การก าหนดขนาดในงาน
เขยีนแบบ 

1. เอกสารประกอบ 
วิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



๒. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบงาน 
หน่วยที ่๔ การก าหนด
ขนาดในงานเขยีนแบบ 

 
 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  

6.1 การแบ่งคะแนน  
ความรู้    4 คะแนน  
ทักษะ    3  คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    10  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



 

ใบงานท่ี 4.1 หน่วยท่ี 4 หน้า 1/3 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่7-8/20 

ช่ืองาน การก าหนดขนาดในงานเขยีนแบบ เวลา  4 ชัว่โมง 

 

 
 

 
 



 

ใบงานท่ี 4.1 หน่วยท่ี 4 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่7-8/20 

ช่ืองาน การก าหนดขนา 
ดในงานเขยีนแบบ 

เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากแบบงานทีก่ าหนดให ้จงก าหนดขนาดแบบงานใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

 
 

 



 

ใบงานท่ี 4.2 หน่วยท่ี 4 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่7-8/20 

ช่ืองาน การก าหนดขนาดในงานเขยีนแบบ เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากแบบงานทีก่ าหนดให ้จงก าหนดขนาดแบบงานใหส้มบูรณ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขยีนแบบภาพสามมติ ิ จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของภาพสามมิติ และประเภทของภาพสามมิติ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนภาพสามมิติแบบไอโซเมตริกทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก วงรีในภาพไอ
โซเมตริก 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนภาพสามมิติแบบออบบิคและภาพสามมิติแบบไอโซเมตริกได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับภาพสามมิติและประเภทของภาพสามมิติ 
 2.2 อธิบายหลักการเขียนภาพสามมิติแบบไอโซเมตริกได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเขียนภาพสามมิติได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของภาพสามมิติ 
3.2 ประเภทของภาพสามมิติ 
3.3 การเชียนภาพสามมิติ  

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภาพสามมิติและประเภทของ
ภาพสามมิติ 
2. อธิบายหลักการเขียนภาพสามมิติแบบไอโซเมตริก
ได้อย่างถูกต้อง 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเขียนภาพสามมิติ
ได้อย่างถูกต้อง 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

9-10/4 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผูส้อนจดัเตรยีม
เอกสาร พรอ้มกบัแนะน า
รายวชิา  วธิกีารให้
คะแนนและการ
ประเมนิผล 
๒. ผูส้อนชีแ้จงเรื่องทีจ่ะ
ศกึษาและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมประจ าหน่วยที ่
๕ การเขยีนแบบภาพ
สามมติ ิ
 
ขัน้ศกึษาขอ้มลู ( 
INFORMATION ) 
1. ผูส้อน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏบิตั ิ
(APPLICATION ) 
๑. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดั หน่วยที ่๕ 
การเขยีนแบบภาพสาม
มติ ิ
๒. บรรยายประกอบ
สาธติการ 
ขัน้วดัผลประเมนิผล ( 
PROGRESS ) 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



๑.ผูส้อนและผูเ้รยีน
ร่วมกนัสรุปเนื้อหาใน
หน่วยที ่๕ การเขยีน
แบบภาพสามมติ ิ
๒.ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบ
งาน หน่วยที ่๕ การ
เขยีนแบบภาพสามมติ ิ

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    7 คะแนน  
ทักษะ    3  คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    13 คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



 

ใบงานท่ี 5.1 หน่วยท่ี 5 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนแบบภาพสามมิติ สอนครัง้ที ่9-10/20 

ช่ืองาน การเขยีนแบบภาพสามมติ ิ เวลา  4 ชัว่โมง 

 
ค าสัง่ จงเขยีนแบบภาพไอโซเมตรกิ พรอ้มก าหนดขนาดใหส้มบูรณ์ดว้ยมาตราส่วน 1 : 1 

(ก าหนดให ้1 ช่องตาขา่ยเท่ากบั 10 มม.)   
 

                                              
 
 
 

ค าสัง่ จงเขยีนแบบภาพไอโซเมตรกิ พรอ้มก าหนดขนาดใหส้มบูรณ์ดว้ยมาตราสว่น 1 : 1 
(ก าหนดให ้1 ช่องตาข่ายเท่ากบั 10 มม.) 

 

 
 

 

 
 

 



 

ใบงานท่ี 5.2 หน่วยท่ี 5 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนแบบภาพสามมิติ สอนครัง้ที ่9-10/20 

ช่ืองาน การเขยีนแบบภาพสามมติ ิ เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จงเขยีนแบบภาพออบลกิแบบคาวาเลยีร ์พรอ้มก าหนดขนาดใหส้มบูรณ์ดว้ยมาตราส่วน 1 : 1 
(ก าหนดให ้1 ช่องตาข่ายเท่ากบั 10 มม.) 
 

 
 
ค าสัง่ จงเขยีนแบบภาพออบลกิแบบคาบเินต พรอ้มก าหนดขนาดใหส้มบูรณ์ดว้ยมาตราสว่น 1 : 1 
(ก าหนดให ้1 ช่องตาข่ายเท่ากบั 10 มม.) 
 

 
 
 

 



 

ใบงานท่ี 5.3 หน่วยท่ี 5 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนแบบภาพสามมิติ สอนครัง้ที ่9-10/20 

ช่ืองาน การเขยีนแบบภาพสามมติ ิ เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากแบบงานภาพฉาย 3 ดา้น ทีก่ าหนดใหจ้งเขยีนแบบภาพไอโซเมตรกิลงในกระดาษเขยีนแบบ 
ดว้ยมาตราสว่น 1 : 1 
 

 
 

 
 
ค าสัง่   จากแบบงานภาพฉาย 3 ดา้น ทีก่ าหนดให ้จงเขยีนแบบภาพออบลกิแบบคาบเินตลงในกระดาษ      
          เขยีนแบบ ดว้ยมาตราสว่น 1:1 
 
 

                                 
 
 

 
 
 



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขยีนภาพฉาย  จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผูเ้รยีนรูค้วามหมายของภาพฉาย ลกัษณะและการใชง้านของภาพฉาย ทศิทางการมอง
ภาพฉาย ลกัษณะการแสดงพืน้ผวิของภาพฉาย 

 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนจำแนกชนิดของภาพฉายได้ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะและหลักการเขียนภาพของภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3  
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างภาพฉายมุมท่ี 1 และภาพฉายมุมที่ 3 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพฉาย 
 2.2 จำแนกชนิดของภาพฉายได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 อธิบายลักษณะและหลักการเขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 เขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ได้ถูกต้องตามวิธีการ 
 2.5 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย   
3. เนื้อหา 

3.1 คามหมายและประเภทของภาพฉาย 
3.2 การเขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพฉาย 
2. จำแนกชนิดของภาพฉายได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายลักษณะและหลักการเขียนภาพฉายมุมที่ 1 
และมุมที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง 
4. เขียนภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ได้ถูกต้องตาม
วิธีการ 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

11-12/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร 
พร้อมกับแนะนำรายวิชา  
วิธีการให้คะแนนและการ
ประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษา
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ประจำหน่วยที่ ๖ การเขียน
ภาพฉาย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( 
INFORMATION ) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจาก
เอกสารการสอน บรรยาย
ประกอบสื่อการสอน 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัด หน่วยที่ ๖ การ
เขียนภาพฉาย 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( 
PROGRESS ) 
๑ .ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาในหน่วยที่ ๖ การ
เขียนภาพฉาย 
๒ .ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงาน 
หน่วยที่ 6 การเขียนภาพฉาย 

1. เอกสารประกอบ 
วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    7 คะแนน  
ทักษะ    3  คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    13 คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



 

ใบงานท่ี 6.1 หน่วยท่ี 6 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนภาพฉาย สอนครัง้ที ่11-12/20 

ช่ืองาน การเขียนภาพฉาย เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากภาพสามมติทิีก่ าหนดให ้จงเขยีนเครื่องหมาย X ในวงกลมของภาพฉาย 3 ดา้นทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
 

 
 
 
 

  



 

ใบงานท่ี 6.2 หน่วยท่ี 6 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนภาพฉาย สอนครัง้ที ่11-12/20 

ช่ืองาน การเขียนภาพฉาย เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากภาพสามมติแิละภาพฉายทีก่ าหนดให ้จงเขยีนตวัอกัษรจากภาพไอโซเมตรกิลงในภาพฉายใน
ต าแหน่งทีต่รงกนั 
 

 
 
 

 



 

ใบงานท่ี 6.3 หน่วยท่ี 6 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนภาพฉาย สอนครัง้ที ่11-12/20 

ช่ืองาน การเขียนภาพฉาย เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากภาพสามมติแิละภาพฉาย 2 ดา้นทีก่ าหนดให ้จงเขยีนแบบภาพทีข่าดหายไปใหถู้กตอ้ง 
ตามแบบภาพฉายใหค้รบ 3 ดา้น 
 
 

 
 
ค าสัง่ จากภาพสามมติแิละภาพฉาย 2 ดา้นทีก่ าหนดให ้ จงเขยีนแบบ ภาพทีข่าดหายไปใหถู้กตอ้ง  
ตามแบบภาพฉายใหค้รบ 3 ดา้น 
 

 
 

 



 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขยีนภาพตดั  จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของภาพตัด หลักเกณฑ์การเขียนภาพตัดได้ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเขียนภาพตัดเต็ม ภาพตัดครึ่ง ภาพตัดเยื้องศูนย์ ภาพตัดหมุน ภาพตัดหมุน
เคลื่อนได้ ภาพตัดเฉพาะส่วนและภาพตัดย่อส่วน 

 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนภาพตัดประเภทต่างๆ ได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพตัด 
 2.2 เข้าใจวิธีการเขียนภาพตัดประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 2.3 เขียนภาพตัดประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายและประเภทของภาพตัด 
3.2 การเขียนภาพตัด  

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพตัด 
2. เข้าใจวิธีการเขียนภาพตัดประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง 
3. เขียนภาพตัดประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

13-14/4 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผูส้อนจดัเตรยีม
เอกสาร พรอ้มกบัแนะน า
รายวชิา วธิกีารให้
คะแนนและการ
ประเมนิผล 
๒. ผูส้อนชีแ้จงเรื่องทีจ่ะ
ศกึษาและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมประจ าหน่วยที ่
๗ การเขยีนภาพตดั 
ขัน้ศกึษาขอ้มลู ( 
INFORMATION ) 
1. ผูส้อน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏบิตั ิ
(APPLICATION ) 
๑. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดั หน่วยที ่๗ 
การเขยีนภาพตดั 
๒. บรรยายประกอบ
สาธติการ 
ขัน้วดัผลประเมนิผล ( 
PROGRESS ) 
๑. ผูส้อนและผูเ้รยีน
ร่วมกนัสรุปเนื้อหาใน

1. เอกสารประกอบ 
วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



หน่วยที ่๗ การเขยีน
ภาพตดั 
๒. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบ
งาน หน่วยที ่๗ การ
เขยีนภาพตดั 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    3 คะแนน  
ทักษะ    3 คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    9 คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



 

ใบงานท่ี 7.1 หน่วยท่ี 7 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนภาพตัด   สอนครัง้ที ่13-14/20 

ช่ืองาน การเขียนภาพตัด   เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จงเขยีนภาพฉาย 2 ดา้นตามแบบงานทีก่ าหนดใหล้งในกระดาษเขยีนแบบ A3 โดยเปลีย่นภาพ
ดา้นหน้าใหเ้ป็นภาพตดัเตม็ตามแนวตดั A - A ดว้ยมาตราสว่น 1:1 พรอ้มก าหนดขนาดใหถู้กตอ้ง 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

ใบงานท่ี 7.2 หน่วยท่ี 7 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขียนภาพตัด   สอนครัง้ที ่13-14/20 

ช่ืองาน การเขียนภาพตัด   เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จงเขยีนภาพฉาย 2 ดา้นตามแบบงานทีก่ าหนดใหล้งในกระดาษ A3 โดยเปลีย่นภาพดา้นหน้าใหเ้ป็นภาพ
ตดัครึง่ตามแนวตดั B - B ดว้ยมาตราสว่น 1:1 พรอ้มก าหนดขนาดใหถู้กตอ้ง 
 

 
 

 
 



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขยีนภาพสเกต็  จำนวน 4 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของการสเก็ตช์ภาพ 

 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจชนิดของการสเก็ตช์ภาพได้  
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายหลักการสเก็ตช์ภาพได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสเก็ตช์ภาพได้ 
 1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพสเกตซ์ 
    2.2 เข้าใจชนิดของการสเกตซ์ภาพได้อย่างถูกต้อง 
    2.3 อธิบายหลักการสเกตซ์ภาพได้อย่างถูกต้อง 
    2.4 สเกตซ์ภาพสามมิติและภาพฉายได้ถูกตรงตามมาตราฐาน 
    2.5 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
  3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของการสเกตซ์ภาพ 
3.2 การสเก็ตภาพ  

  4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพสเกตซ์ 
2. เข้าใจชนิดของการสเกตซ์ภาพได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายหลักการสเกตซ์ภาพได้อย่างถูกต้อง 
4. สเกตซ์ภาพสามมิติและภาพฉายได้ถูกตรงตาม
มาตราฐาน 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

15/4 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผูส้อนจดัเตรยีมเอกสาร 
พรอ้มกบัแนะน ารายวชิา  
วธิกีารใหค้ะแนนและการ
ประเมนิผล 
๒. ผูส้อนชีแ้จงเรื่องทีจ่ะ
ศกึษาและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมประจ าหน่วยที ่๘ 
การเขยีนภาพสเกตซ์ 
ขัน้ศกึษาขอ้มลู ( 
INFORMATION ) 
1. ผูส้อน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏบิตั ิ
(APPLICATION ) 
๑. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดั หน่วยที ่๘ การ
เขยีนภาพสเกตซ์ 
๒. บรรยายประกอบสาธติ
การ 
ขัน้วดัผลประเมนิผล ( 
PROGRESS ) 
๑. ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
สรุปเนื้อหาในหน่วยที ่๘ 
การเขยีนภาพสเกตซ์ 

1. เอกสารประกอบ 
วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



๒. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบ
งาน หน่วยที ่๘ การเขยีน
ภาพสเกตซ์ 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    3 คะแนน  
ทักษะ    3 คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    9 คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานท่ี 8.1 หน่วยท่ี 8 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขยีนภาพสเกตซ ์ สอนครัง้ที ่15-16/20 

ช่ืองาน การเขยีนภาพสเกตซ์ เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จงสเกตชเ์สน้ตรง วงกลม ส่วนโคง้ วงรตีามแบบงานทีก่ าหนดให้ 
 

 
 

 



 

ใบงานท่ี 8.2 หน่วยท่ี 8 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขยีนภาพสเกตซ ์ สอนครัง้ที ่15-16/20 

ช่ืองาน การเขยีนภาพสเกตซ์ เวลา  4 ชัว่โมง 

ค าสัง่ จากภาพฉาย 2 ดา้นทีก่ าหนดให ้จงสเกตซ์ภาพไอโซเมตรกิตามกล่องไอโซเมตรกิทีก่ าหนดให ้  
 

 
 

ค าสัง่ จากภาพฉาย 3 ดา้นทีก่ าหนดให ้จงสเกตชภ์าพฉายตามแบบงานทีก่ าหนดให ้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเขยีนภาพช่วย จำนวน 4 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของภาพช่วย 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายหลักการเขียนและประเภทของภาพช่วยได้ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนภาพช่วยได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนภาพช่วยจากภาพสามมิติได้ 
 1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพช่วย 
 2.2 อธิบายหลักการเขียนและประเภทของภาพช่วยได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เขียนภาพช่วยได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 เขียนภาพช่วยจากภาพสามมิติได้อย่างถูกต้อง 
 2.5 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายและประเภทของภาพช่วย 
3.2 การเขียนภาพช่วย 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพช่วย 
2. อธิบายหลักการเขียนและประเภทของภาพช่วยได้
อย่างถูกต้อง 
3. เขียนภาพช่วยได้อย่างถูกต้อง 
4. เขียนภาพช่วยจากภาพสามมิติได้อย่างถูกต้อง 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

16/4 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผูส้อนจดัเตรยีมเอกสาร 
พรอ้มกบัแนะน ารายวชิา  
วธิกีารใหค้ะแนนและการ
ประเมนิผล 
๒. ผูส้อนชีแ้จงเรื่องทีจ่ะ
ศกึษาและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมประจ าหน่วยที ่๙ 
การเขยีนภาพช่วย 
 
 
ขัน้ศกึษาขอ้มลู ( 
INFORMATION ) 
1. ผูส้อน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสือ่การสอน 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏบิตั ิ
(APPLICATION ) 
๑. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดั หน่วยที ่๙ การ
เขยีนยภาพช่วย 
๒. บรรยายประกอบสาธติ
การ 
ขัน้วดัผลประเมนิผล ( 
PROGRESS ) 
๑ .ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
สรุปเนื้อหาในหน่วยที ่๙ 
การเขยีนภาพช่วย 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น  
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



๒.ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบงาน 
หน่วยที ่๙ การเขยีนภาพ
ช่วย 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    3.5 คะแนน  
ทักษะ    3 คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    9.5  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………



 

ใบงานท่ี 9.1 หน่วยท่ี 9 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขยีนยภาพช่วย สอนครัง้ที ่15-16/20 

ช่ืองาน การเขยีนยภาพช่วย เวลา  4 ชัว่โมง 
จากภาพไอโซเมตรกิทีใ่หม้า ภาพฉายหลกัสามดา้นไม่อาจใหร้ายละเอยีดไดค้รบ เน่ืองจากชิน้งานมผีวิเอยีงใหน้ักเรยีนเขยีน

ภาพช่วย เพื่อใหเ้หน็รปูร่างของผวิเอยีงทีส่มบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ใบงานท่ี 9.2 หน่วยท่ี 9 หน้า 1/1 

วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา 1103-1302 เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย  การเขยีนยภาพช่วย สอนครัง้ที ่15-16/20 

ช่ืองาน การเขยีนยภาพช่วย เวลา  4 ชัว่โมง 

 
จากภาพฉายดา้นหน้า ทางดา้นขา้งทีใ่หม้าใหน้ักเรยีนเขยีนแบบภาพชว่ยทีผ่วิเอยีงของภาพดา้นหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว

้นอ
บา

ยมุ
ข 

คว
าม

มีวิ
นัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขยั
นแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ จำนวน 4 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนกำหนดสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบได้ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการและบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการกำหนดสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ 
 2.2 กำหนดสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 
3. เนื้อหา 

3.1 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ  
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการกำหนดสัญลักษณ์
เบื้องต้นในงานเขียนแบบ 
2. กำหนดสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบได้
อย่างถูกต้อง 
3. เขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. แสดงพฤติกรรมในการทำงานตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 10 ประการ ตามนโยบายของวิทยาลัย 

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทำใบงานโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

17/4 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผูส้อนจดัเตรยีมเอกสาร 
พรอ้มกบัแนะน ารายวชิา  
วธิกีารใหค้ะแนนและการ
ประเมนิผล 
๒. ผูส้อนชีแ้จงเรื่องทีจ่ะ
ศกึษาและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมประจ าหน่วยที ่10 
สญัลกัษณ์เบือ้งตน้ในงาน
เขยีนแบบ 
 
 
ขัน้ศกึษาขอ้มลู ( 
INFORMATION ) 
1. ผูส้อน บรรยายเนื้อหา
จากเอกสารการสอน 
บรรยายประกอบสือ่การสอน 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏบิตั ิ
(APPLICATION ) 
๑. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดั หน่วยที ่10 
สญัลกัษณ์เบือ้งตน้ในงาน
เขยีนแบบ 
๒. บรรยายประกอบสาธติ
การ 
ขัน้วดัผลประเมนิผล ( 
PROGRESS ) 
๑ ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
สรุปเนื้อหาในหน่วยที ่10 

1. เอกสารประกอบ 
วิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 

 



สญัลกัษณ์เบือ้งตน้ในงาน
เขยีนแบบ 
๒. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบงาน 
หน่วยที ่10 สญัลกัษณ์
เบือ้งตน้ในงานเขยีนแบบ 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    2 คะแนน  
ทักษะ    3 คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    8  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………  



 

ใบงานท่ี 10.1 หน่วยท่ี 10 หน้า 1/1 
วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา ๑๑๐๓-๑๓๐๒ เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่19-20/20 

ช่ืองาน สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ เวลา  4 ชัว่โมง 
ค าสัง่ จงอธบิายความหมายของสญัลกัษณ์ทีก่ าหนดให ้  

ท่ี สญัลกัษณ์ ความหมาย 

1. Rd เกลยีวกลม 
2. Tr เกลยีวสีเ่หลีย่มคางหมเูมตรกิ 
3. S เกลยีวฟันเลื่อย 

4. R เกลยีวท่อวทิเวทิ 
5. M เกลยีวเมตรกิ  

6.  ผวิละเอยีด ร่องผวิสามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า 

7.  ผวิดบิทีผ่ลติโดยไม่เสยีเศษ เช่น ผวิจากงานหล่อ งานต ี

8.  ผวิละเอยีดทีสุ่ด ร่องผวิไม่สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า 

9.  ผวิละเอยีดมาก ร่องผวิไม่สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า 

10.  ผวิหยาบ ร่องผวิสมัผสัไดด้ว้ยมอืเปล่าหรอืมองเหน็ดว้ยตาเปล่า 

11.  
สญัลกัษณ์ผวิงานทีไ่ม่ตอ้งการเอาเนื้อวสัดุออก หรอืกระบวนการผลติโดย
กรรมวธิไีรเ้ศษ 

12.  
สญัลกัษณ์มลูฐาน โดยจะไม่แสดงความหมายใดๆ ถา้ไม่มกีารก าหนด
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

13.  
สญัลกัษณ์แสดงผวิงานทีต่อ้งมกีารตดัเฉือนดว้ยเครื่องมอืกลตามค่า
ความหยาบละเอยีดของผวิงานทีก่ าหนด 

14.  แนวเชื่อมต่อชนแบบรูปตวั V  (แนว V) 

15.  
แนวเชื่อมต่อชนแบบรูป U ดา้นเดยีว (หน้าขนานหรอืหน้าลาดเอยีง) 
(แนว U) 

16.  แนวเชื่อมตะเขบ็ 

17.  แนวเชื่อมต่อฉาก 

18.  
แนวเชื่อมต่อชนแบบรูปตวั V ดา้นเดยีวโดยมหีน้าประชดิกวา้ง (แนว 
Y) 

19.  แนวเชื่อมต่อชนแบบหน้าฉาก (แนว I) 

20.  แนวเชื่อมจุด 
 



 

ใบงานท่ี 10.2 หน่วยท่ี 10 หน้า 1/1 
วิชา เขียนแบบเทคนิค รหสัวิชา ๑๑๐๓-๑๓๐๒ เวลาเรยีนรวม 80 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ สอนครัง้ที ่19-20/20 

ช่ืองาน สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบ เวลา  4 ชัว่โมง 
ค าสัง่ จงอธบิายความหมายของสญัลกัษณ์ทีก่ าหนดให ้  

ท่ี สญัลกัษณ์ ความหมาย 

1.  สายไลน์ (Line : L) 

2.  สายนิวทรลั (Neutral : N) 
3.  จุดต่อสายไฟฟ้า 

4.  คอนแทกปกตเิปิด 
5.  คอนแทกปกตปิิด 

6.  สวติชป์ุ่ มกดปกตเิปิด 

7.  คอยล ์

8.  หลอดไฟฟ้าแบบสญัญาณ 

9.  มอเตอร ์

10.  ระดบัทีแ่นวหวัลูกศรสงูกว่าระดบัดนิ 

11.  ดนิ 

12.  ประตูน ้า 

13.  หวัลูกศรแสดงทศิเหนือ 

14.  อ่างลา้งหน้าแบบฝัง 

15.  ปัม๊น ้า 

16.  ระดบัความสูงท่ีต้องการในรปูตดั 

17.  ปากท่อน ้าฝน 

18.  ทีน่ัง่สว้มชนิดนัง่ราบ ฟลชัวาลว์ 

19.  อ่างลา้งหน้าแบบลอย 

20.  เคร่ืองสูบน ้า 
 



สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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