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 งานเขียนแบบมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านวิชาชีพ เน่ืองจากแบบงานเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความหมายระหว่างผู้ออกแบบ ผู้เขียนแบบกับช่างผู้ผลิต เอกสารประกอบ    
การสอนเล่มน้ีเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้อง ต้น รหัสวิชา  
20100-1001 (Basic Technical Drawing) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้ือหาแบ่งออกเป็น 10 หน่วยเรียน
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ หน่วยที่ 2 มาตรฐานในงานเขียนแบบ
เทคนิค หน่วยที่ 3 การสร้างรูปเรขาคณิต หน่วยที่ 4 การก าหนดขนาดของมิติ หน่วยที่ 5 การเขียนแบบ
ภาพสามมิติ  หน่วยที่ 6 การเขียนแบบภาพฉาย หน่วยที่ 7 การเขียนภาพสเกตช์ หน่วยที่ 8 การเขียน
แบบภาพตัดหน่วยที่ 9 การเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม และหน่วยที่ 10 การเขียน
แบบภาพช่วยนอกจากน้ีผู้เรียบเรียงยังได้จัดท าแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนใบสั่งงาน และใบประเมินผล
การปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับจุดประสงค์ และสมรรถนะของรายวิชา 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี จะประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอนตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้ังใจไว้ หากข้อบกพร่องประการใดผู้เรียบเรียง ยินดีน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น  
(Basic Technical Drawing) 

รหัสวิชา 20100-1001 (ท-ป-น : 1-3-2) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด 

และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด   

ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 
2. อ่านและเขียนแบบภาพช้ินส่วนสองมิติ 
3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 
4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต          
การก าหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์    
ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม 
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ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 20100-1001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

1. ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 
20100-1001 เล่มน้ีใช้ส าหรับประกอบการเรียนรู้กับผู้เรียนทั้งห้อง  การจัดกิจกรรมการเรียนและสื่อการ
เรียนการสอนในการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องประกอบกิจกรรมและกรณีศึกษาไปพร้อมๆ กัน โดยมี
ส่วนประกอบต่างๆ ดังน้ี 

1.1 หลักสูตรรายวิชา ประกอบด้วย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
1.2 เนื้อหาวิชา จ านวน 10 หน่วยเรียนดังน้ี 

1. หน่วยที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ  
2. หน่วยที่ 2 มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค 
3. หน่วยที่ 3 การสร้างรูปเรขาคณิต 
4. หน่วยที่ 4 การก าหนดขนาดของมิติ 
5. หน่วยที่ 5 การเขียนแบบภาพสามมิติ 
6. หน่วยที่ 6 การเขียนแบบภาพฉาย 
7. หน่วยที่ 7 การเขียนแบบภาพสเกตช์ 
8. หน่วยที่ 8 การเขียนแบบภาพตัด 
9. หน่วยที่ 9 การเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม 
10. หน่วยที่ 10 การเขียนแบบภาพช่วย 

1.3 เนื้อหาสาระในหน่วยเรียน ประกอบด้วย 
1. สาระส าคัญ คือส่วนแนะน าเน้ือหาในแต่ละหน่วยเรียน เพื่อให้ ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับ

เน้ือหาที่ก าลังเรียนน้ันเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ส าคัญอย่างไรและกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีความ
สนใจใฝ่เรียนรู้ 

2. สาระการเรียนรู้ คือหัวข้อเรื่องหรือหัวข้อย่อยในแต่ละหน่วยเรียน 
3. จุดประสงค์การสอน คือพฤติกรรมปลายทางของผู้เรียนที่คาดหวังไว้เป็นเป้าหมายหรือ

สิ่งที่ต้องการให้ ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ หลังจากเรียนจบแต่ละ หน่วยเรียนแล้ว 
ประกอบด้วยด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านเจตคติ 

4. เน้ือหาในหน่วยเรียน คือเน้ือหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ทั้งที่ เป็นความรู้
ทั่วไปและความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะเรื่องน้ันๆ หรือเป็นความรู้เสริม เป็นต้น 

5. แบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน คือชุดของข้อค าถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดความรู้ ต่างๆ ของ
ผู้เรียนหลังจากเรียนจบแต่ละหน่วยเรียน 
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6. ใบสั่ งง าน คือ เอกสารที่ แส ดงรายละ เอียดขั้ นตอนการปฏิบั ติ ง านในง าน น้ันๆ 

ประกอบด้วยช่ืองานและค าสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติ เป็นต้น 
7. ใบประเ มินการปฏิ บัติ ง าน  คือ ใบรายการที่ ใ ช้ในการตรว จสอบหรือ ประเ มิ น

ความสามารถ/สมรรถนะของผู้เรียนตามใบงานที่มอบหมาย โดยการแปลงเป็นคะแนน
รวมของผลสัมฤทธ์ิของงานคิดเป็นร้อยละ 

 

2. ค าช้ีแจงส าหรับผู้สอน 
2.1 ก่อนจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง ผู้สอนจะต้องศึกษาเน้ือหาวิชาให้เข้าใจก่อนด าเนินการและจัดเตรียม

สื่อการสอน เพื่อที่จะใช้ในการเรียนและการจัดการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
แต่ละสัปดาห์ 

2.2 ก่อนจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์แรก ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนและจัดท าประวัติการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 

2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนต้องด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ น้ีเพื่อให้ครบ      
ทุกสัปดาห์ตามที่ก าหนดไว้ 

2.4 ก่อนจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียน ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนก่อน  
แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนและจัดท าประวัติการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 

2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งออก 4 เป็นขั้นตอนดังน้ี 
1.  ขัน้ที่ 1 ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) 
2.  ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาข้อมูล (Infomation) 
3.  ขั้นที่ 3 ขั้นพยายามหรือขั้นท ากิจกรรม (Application) 
4.  ขั้นที่ 4 ขั้นส าเร็จผล (Progress) 

2.6 การจัดกิจกรรมหลังการเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียน เมื่อจัดการเรียนรู้จนจบแต่ละหน่วยเรียนแล้ว 
ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน แล้วเก็บรวบรวบรวมข้อมูลไว้เปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของผู้เรียน  

2.7 การจัดกิจกรรมหลังจากผู้เรียนเรียนจนครบทุกหน่วยเรียน เมื่อจัดการเรียนรู้ครบแต่ละหน่วย
เรียนแล้ว ครูผู้สอนต้องให้ ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ชุดเดียวกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน) แล้วเก็บรวบรวบรวมข้อมูลไว้เปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของผู้เรียน 
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3. บทบาทหน้าท่ีผู้เรียน 
  เน่ืองจากเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 
20100-1001 น้ีเป็นการจัดการการเรียนรู้ โดยให้ครู ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการ ดังน้ันเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยเรียน ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญดังน้ี 

3.1 การเข้าช้ันเรียน ผู้เรียนต้องน าเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบเบื้องต้น (Basic 
Technical Drawing) รหัสวิชา 20100-1001 เข้าช้ันเรียนด้วยทุกครั้งและจัดเตรียมเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนของตนเองมาให้พร้อมได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ สมุดจด
บันทึก และอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

3.2 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน าของ ผู้สอนอย่าง
เคร่งครัดและต้ังใจโดยปราศจากอคติ 

3.3 การท ากิจกรรมระหว่างเรียนและหลังเรียน เช่น การท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและ
การฝึกทักษะตามใบสั่งงานที่มอบหมาย ผู้เรียนต้องพยายามอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
 

4. การจัดช้ันเรียน 
4.1 การสอนภาคทฤษฎี ผู้สอนจัดกิจกรมในช้ันเรียนตามปกติโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ

บรรยายหรือถาม-ตอบ อภิปราย ฯลฯ ตามความเหมาะสม และสภาพการจัดช้ันเรียนควรจัดให้
มีความเหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้แก่ ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงมีการ
จัดเตรียมสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ตามความเหมาะสม 

4.2 การสอนภาคปฏิบัติ ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานเขียนแบบโดยจัดการเรียน
การสอนแบบสาธิต แล้วให้ผู้เรียนฝึกปฎิบัติตามใบงานที่มอบหมาย เพื่อให้เกิดทักษะ สมรรถนะ
และเจคติตามจุดประสงค์ของใบงานน้ัน และผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด หากไม่ผ่านผู้สอนควรให้
ผู้เรียนปฏิบัติงานเสริมหรือเพิ่มเติม 

 

5. การประเมินผลการเรียน 
5.1 คะแนนการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วยเรียน 
5.2 คะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในสัปดาห์แรก

และสัปดาห์สุดท้าย 
5.3 การปฏิบัติตามใบสั่งงานและงานอ่ืนๆ ที่มอบหมาย 
5.4 เวลาเรียน ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์        

ที่สถานศึกษาก าหนด โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ด 
 

 
6. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  

การวัดและประเมินผลรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 
20100-1001 ได้ก าหนดให้ใช้สัดส่วนของคะแนนระหว่างเรียนต่อคะแนนทดสอบปลายภาคเรียน เท่ากับ  
80 : 20 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

6.1 คะแนนระหว่างเรียนตลอดภาคเรียน     = 80  คะแนน  
1.  คะแนนเวลาเรียน ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความต้ังใจ 
    และกิจนิสัยการเรียน (ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา) = 20  คะแนน  
2.  คะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน    = 15  คะแนน 
3.  คะแนนการท าใบงาน ภาคปฏิบัติ   = 40  คะแนน 
4. คะแนนงานที่มอบหมายให้ค้นคว้า    = 5   คะแนน 

6.2  คะแนนสอบปลายภาคเรียน      = 20  คะแนน  
6.3 เกณฑ์การประเมินผล ใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ โดยมีระดับผลการเรียนดังน้ี 

1.  80-100 คะแนน   ผลการเรียน (เกรด) =  4.0 
2.  75-79 คะแนน  ผลการเรียน (เกรด) =  3.5 
3.  70-74 คะแนน   ผลการเรียน (เกรด) =  3.0 
4.  65-69 คะแนน  ผลการเรียน (เกรด) =  2.5 
5.  60-64 คะแนน  ผลการเรียน (เกรด) =  2.0 
6.  55-59 คะแนน   ผลการเรียน (เกรด) =  1.5 
7.  50-54 คะแนน  ผลการเรียน (เกรด) =  1.0 
8.  0-49 คะแนน   ผลการเรียน (เกรด) =  0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


