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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 
3104-2202 รายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า ด้วยการเขียนแบบติดตั้งจริง (Shop Drawing) แบบ 3 
มิติ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื ่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
ประมาณการระบบไฟฟ้า (3104-2202) ด้วยการเขียนแบบติดตั้งจริง (Shop Drawing) แบบ 3 มิติ และ 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
การประมาณการระบบไฟฟ้า (3104-2202) ด้วยการเขียนแบบติดตั้งจริง (Shop Drawing) แบบ 3 มิติ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ปวส. ฟก.(ตรง) 2/1 จ านวน 21 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า (3104-2202) ด้วยการ
เขียนแบบติดตั้งจริง (Shop Drawing) แบบ 3 มิติ  2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า   

ผลการศึกษาพบว่า 1)  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า (3104-2202) 
ด้วยการเขียนแบบงานจริงแบบ 3 มิติ ท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  82.05/80.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า (3104-2202) ด้วยการเขียนแบบติดต้ัง
จริง (Shop Drawing) แบบ 3 มิติ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดับคือ สรุปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า ข้าพเจ้าเห็นว่าการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนจะช่วยในการ
เรียนได้สะดวกมากขึ้นท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน และ ข้าพเจ้ามีความสุขกับการเรียนวิชาการประมาณการ
ระบบไฟฟ้า ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายข้อคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการส่งงานเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ รองลงมา คือ ควรอธิบายเพิ่มเติมหรือมีแนะน าการใช้
โปรแกรม  และควรจัดจ านวนกลุ่ม ของนักศึกษาท่ีปฏิบัติตามใบงานให้มีประมาณกลุ่มละ  จ านวน 2 คน 
 

ค าส าคัญ   เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 2 แบบติดต้ังจริง 

 
ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยกาเครื่องหมาย  ทับข้อท่ีถูกต้อง 

1. จุดประสงค์ของการเขียนแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) คือข้อใด 
ก. ลดปัญหาในการท างานจริง 
ข. ท าการถอดแบบได้ง่าย 
ค. ช่างท างานได้สะดวก 
ง. ถูกทุกข้อ 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 
2. การเขียนแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) จะใช้ข้อมูลจากแบบอะไรมากท่ีสุด 

ก. แบบ Design 
ข. Symbol 
ค. Single Line Diagram 

ง. Riser Diagram 

จ. Schematic Diagram 
 

3. AS-Built Drawing คือแบบอะไร 
ก. แบบท่ีใช้ถอดแบบ 
ข. แบบท่ีท าหลังจากเสร็จงานแล้ว 
ค. แบบรายละเอียด 
ง. Comment จากผู้ว่าจ้าง 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 

4.   คือแบบอะไร 
ก. Shop Drawing 
ข. Design Drawing 
ค. AS-Built Drawing 
ง. Single Line Diagram 
จ. Schematic Diagram 

 



5.   คือแบบอะไร 
ก. Shop Drawing 
ข. Design Drawing 
ค. AS-Built Drawing 
ง. Single Line Diagram 
จ. Schematic Diagram 

 

6.  ตามภาพห้องนี้ใช้ท่อขนาดเท่าใด 
ก. 6 หุน 
ข. 50 มิลลิเมตร 
ค. 0.5 นิ้ว 
ง. 25 มิลลิเมตร 
จ. 1.3 เซนติเมตร 

 

7.    ตามภาพห้องนี้ใช้สายไฟเมนกี่เส้น 
ก. 1 เส้น 
ข. 2 เส้น 

ค. 3 เส้น 

ง. 4 เส้น 

จ. 5 เส้น 
 

8. จากข้อ 7 สายไฟเมนขนาดเท่าใด 
ก. 1.5 มม2 
ข. 2.5 มม2

 

ค. 4 มม2
 



ง. ไม่สามารถระบุได้ 
จ. ไม่เกิน 2.5 มม2 

 

9. ตามภาพเป็น Shop Drawing ระบบอะไร 
ก. ระบบแสงสว่าง 
ข. Outlet 
ค. ระบบ CCTV 
ง. ระบบเครื่องปรับอากาศ 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 
10. จากภาพข้อ 9 เป็นการเดินสายแบบใด 

ก. เดินสายด้วยท่อพลาสติก 
ข. เดินสายด้วยท่อ EMT 
ค. เดินสายด้วยสายไฟ VAF  

ง. ไม่สามารถบอกได้ 
จ. เดินแบบฝังในผนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 2 
เรื่อง แบบติดต้ังจริง 

 
หัวข้อเรื่อง 

2.1 บทน า 
2.2 แบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) 
2.3 ภาพ 3 มิติ (Three Dimensional Imaging) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
จุดประสงค์ท่ัวไป 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเข้าใจหลักการขั้นตอนการท าแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing)  
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบติดต้ังจริง 
3. มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถแปลความหมายสัญลักษณ์ชนิดต่าง ๆ ถอดแบบให้เป็นแบบติดต้ังจริงได้ 
 
คุณธรรม-จริยธรรมท่ีมุ่งเน้น 

1. มีมนุษย์สัมพันธ ์
2. ความมีวินัย 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงของวิทยาลัยได้ 
 

สาระส าคัญ 
ในหน่วยการเรียนนี้จะกล่าวถึง แบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) คือแบบท่ีเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ท างาน

จริง ๆ มีทุกอย่างในแบบช่างไม่ต้องย้อนมาถามผู้ออกแบบหรือเขียนแบบอีก  ภาพ 3 มิ ติ (Three-
Dimensional Imaging) มีลักษณะคล้ายกับการมองช้ินงานจริง ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว และ
ความสูงหรือความลึก  
 
 
 
 
 
 
 
 



เนื้อหาสาระ 
2.1 บทน า 

ในปัจจุบันการออกแบบบ้านพักอาศัยหรืออาคารต่าง ๆ จะมีการออกแบบในรูปแบบ 3 มิติ เนื่องจาก
มีข้อดีท่ีสามารถมองเห็นทุกมุมของของแบบ  ฉะนั้นการเขียนแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) งานระบบ
ไฟฟ้าก็ต้องฝึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบในรูปแบบ 3 มิติ ท้ังนี้เพื่อพัฒนาไปใช้โปรแกรมฯ ในการเขียน
ต่อไป   

ปัจจุบันมีซอร์ฟแวร์ที่ผลิตออกมาใช้ในการเขียนแบบบ้านพักอาศัยท้ังเป็นสองมิติ และสามมิติ มีกันอยู่
มากมายตัวอย่างเช่น  

Sweet Home 3D เป็นโปรแกรมออกแบบภายใน ฟรี  ท่ีสามารถ Implement งานออกได้ท้ัง 2 มิติ
และ 3 มิติ ท่ีช่วยคุณจัดวางเฟอร์นิเจอร์บนแปลนบ้านแบบ 2 มิติ และสามารถสร้างมุมมองแบบ 3 มิติ 
โปรแกรมนี้มีเครื่องมือหลายอย่างช่วยในการวาดแบบแปลนของบ้านและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ การ
เปล่ียนแปลงใด ๆ บนแปลน 2 มิติ จะถูกปรับในมุมมอง 3 มิติไปในขณะเดียวกัน เพื่อแสดงภาพเสมือนจริง
ของการจัดวางนั้น ๆ  

Google Sketch Up เป็นซอร์ฟแวร์ท่ีท่ีนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจาก ใช้ง่ายได้ง่าย สะดวก ขึ้น 
Model ช้ินงานได้โดยใช้ไม่กี่ค าส่ัง การ Implement งานออกได้ท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ โดยมีชุดโปรแกรม 
Sketch Up Lay out ท่ีสามารถเขียนก่อสร้างได้ในตัวโปรแกรมเอง   

Autocad โปรแกรมเขียนแบบก่อสร้างจากค่าย Autodesk ท่ีถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ท่ีใช้กันมากท่ีสุด
ซอร์ฟแวร์หนึ่งของประเทศไทย มีมาช้านาน ต้ังแต่ยุคท่ีเป็น เวอร์ช่ัน R12 จนถึง Autocad 2018 ในปัจจุบัน 
Interface ของ Autocad พัฒนาการใช้งานไปอย่างมาก มีความเป็น Global มากขึ้น สามารถใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมอื่นได้อย่างมากมาย สามารถ Import และ Export File ได้อย่างสะดวกและท่ีส าคัญ โปรแกรม 
Autocad เป็นท่ีคุ้นเคยของ สถาปนิก, วิศวกร, ช่างรับเหมา, ช่างเขียนแบบบ้าน, นักเรียนนักศึกษาและคน
ท่ัวไป  
 Archicad  คือโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีรวมการสร้าง
แบบจ าลองอาคาร (3D) และการเขียนแบบ Drawing เข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียว ตัวโปรแกรมใช้
เทคโนโลยีในการจ าลองอาคารท่ีเรียก BIM (Building Information Modelling) ซึ่งเป็นการใส่ข้อมูลลงไปใน 
Object ของอาคาร ท าให้โปรแกรมเข้าใจได้ว่าส่วนไหนคือเสา ส่วนไหนคือผนัง ท าให้โปรแกรมสามารถ
ประมาณราคาการก่อสร้างออกมาได้แม่นย า การท างานสร้างแบบหรือแก้ไขแบบก็สามารถท าได้ง่ายในขั้นตอน
เดียว ลดขั้นตอนในการท างานท่ีซ้ าซ้อนและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น 
 Autodesk Revit เป็นโปรแกรมจากค่าย Autodesk ท่ีพัฒนากรเขียนแบบจาก 2 มิติ มาเป็น 
เทคโนโลยีเขียนแบบ BIM หรือ Building Information Modelling เช่น ในขณะท่ีเขียนแปลนพื้น โปรแกรมก็
ส่งข้อมูลท ารูปด้าน ท า 3 มิติ และ รูปตัด ส่วนอื่น ๆ ของตัวอาคารโดยอัตโนมัติ หากมีการไขแบบท่ีใดท่ีหนึ่งใน
โปรเจค แบบในส่วนอื่นจะถูกแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติและด้วยความแม่นย าของข้อมูล รวมไปท้ังสามารถถอด
ปริมาณวัสดุ วิเคราะห์ พลังงานของอาคาร ได้อีก 
 
 
2.2 แบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) 

Shop Drawing คือแบบท่ีเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ท างานจริง ๆ ณ สถานท่ีก่อสร้าง เพราะโดยปกติแล้ว
แบบท่ีเขียนจากสถาปนิกและวิศวกรจะแยกส่วนออกจากกัน ท้ังท่ีการก่อสร้างจะต้องสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกัน



เช่ือมต่อกัน เช่น ห้องน้ าห้องหนึ่งจะมีแบบสถาปัตยกรรมแสดงขอบเขตของห้อง แสดงผนัง ประตู หน้าต่าง 
สุขภัณฑ์ รายละเอียดของคาน และพื้นแสดงอยู่ในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง การเดินท่อน้ า ท่อส้วม ท่อระบาย 
จะแสดงอยู่ในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล รายละเอียดดวงโคม สวิทช์ ปล๊ัก แสดงอยู่ในแบบวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งใน
การก่อสร้างจริงรายละเอียดทุกอย่างจะต้องสอดประสาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเขียน Shop Drawing 
เป็นการท่ีจะเอารายละเอียดทุกอย่างมาอยู่ในแผ่นเดียวกันจึงเป็นเรื่องจ าเป็น และประกันความมั่นใจว่างาน
ก่อสร้างนั้นสามารถท างานได้จริง เช่นโถส้วมวางอยูใกล้คานมากเกินไป ท่อส้วมเลยต้องวิ่งผ่านคาน (ซึ่งหาก
เป็นคานขนาดเล็กก็จะท าให้อาคารเกิดอันตรายได้) หรือก๊อกน้ าหมุนเปิดไม่ได้เพราะหัวโตเกินไปจนปิดเปิด
ไม่ได้เนื่องจากไปติดผนัง เป็นต้น ส่ิงดังกล่าวนี้จะเกิดปัญหาน้อยลงหากมีการเขียน Shop Drawing 

AS-Built Drawing คือแบบท่ีเขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแบบ AS-Built 
Drawing จะแสดงรายละเอียดของส่ิงท่ีได้ก่อสร้างไปจริง ๆ เช่นแนวทางเดินสายไฟ แนวทางเดินท่อน้ า 
ลักษณะประตู หน้าต่าง ฯลฯ แบบ AS-Built Drawing นี้อาจจะแตกต่างจากแบบก่อสร้าง (Construction 
Drawing) และ Shop Drawing ก็ได้ เพราะการเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมในงานก่อสร้างหน้างานเป็น
เรื่องท่ีเกิดขึ้นได้ (เช่นเจ้าของโครงการส่ังเปล่ียนต าแหน่งดวงโคม เป็นต้น) 

การเขียน Shop Drawing  แบบระบบไฟฟ้าคือ มีทุกอย่างในแบบช่างไม่ต้องย้อนมาถามผู้ออกแบบ
หรือเขียนแบบอีก ซึ่งประกอบด้วย 

1. ชนิด, ระยะและขนาดของท่อเป็นไปตามของจริง เพื่อให้ช่างท าตามแบบได้จริง 
2. ชนิดและขนาดของสายไฟ 
3. ชนิดของอุปกรณ์ในแบบท้ังหมดต้องระบุให้ชัดเจน 
4. แยกชนิดของแบบให้ชัดเจน เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบเพาเวอร์ ระบบ CCTV MATV และระบบ

เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing)  ระบบไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงแบบติดต้ังจริงระบบไฟฟ้าแบบด้านข้าง 2 มิติ 

ท่ีมา : https://i.pinimg.com 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงแบบติดต้ังจริงระบบไฟฟ้าแบบด้านบน 2 มิติ 
ท่ีมา : http://1.bp.blogspot.com 



 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงแบบติดต้ังจริงระบบไฟฟ้าแบบด้านบน 2 มิติ 
ท่ีมา : https://www.pinterest.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 ภาพ 3 มิติ (Three-Dimensional Imaging) 

th.wikipedia.org/wiki/ (2560) ให้ความหมายว่า ปริภูมิสามมิติ (3D space) หรือเรียกโดยย่อว่า สาม
มิติ (3D) เป็นแบบจ าลองทางเรขาคณิตของจักรวาลท่ีเราอยู่ โดยปกติในแต่ละมิติจะประกอบด้วย ความกว้าง 
ความยาว และความสูงหรือความลึก แม้ว่าในความเป็นจริงทิศทางสามทิศทางใด ๆ ท่ีต้ังฉากซึ่งกันและกันก็
สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นสามมิติ ในฟิสิกส์ อวกาศสามมิติสามารถมองขยายให้เป็นส่ีมิติ ได้โดยการรวมมิติท่ีส่ี คือ 
เวลา เข้าไปด้วย เรียกว่า กาล-อวกาศ (space-time) หรือ Minkowski space 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงระนาบแบบ 3 มิติ 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2560) ให้ความหมายว่า 
ภาพสามมิติ คือ ภาพแสดงด้านต่าง ๆ ของช้ินงานหรือวัตถุให้เห็นพร้อมกันท้ังสามด้าน มีลักษณะคล้ายกับการ
มองช้ินงานจริง การเขียนภาพท าได้โดยการน าพื้นผิวแต่ละด้านของช้ินงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูปเดียว 
ท าให้สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่างของช้ินงาน ได้ท้ังความกว้าง ความยาว และความหนา  ภาพสามมิติท่ี
เขียนในงานเขียนแบบมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันในการวางมุมการเขียน และขนาด
ของช้ินงานจริง กับขนาดช้ินงานในการเขียนแบบซึ่งผู้เขียนแบบต้องศึกษาลักษณะของภาพสามมิติแต่ละ
ประเภทต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อสามารถปฏิบัติการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของภาพสามมิติ 

1) ภาพสามมิติแบบไอโซเมตริก(ISOMETRIC) 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงภาพสามมิติแบบไอโซเมตริก (ISOMETRIC) 
ท่ีมา : ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

เป็นภาพสามมิติท่ีนิยมเขียนมาก เพราะภาพท่ีเขียนง่าย เนื่องจากภาพมีมุมเอียง 30 องศา 
ท้ังสองข้างเท่ากัน และขนาดความยาวของภาพทุกด้านจะมีขนาดเท่าขนาดงานจริง ภาพท่ีเขียนจะมี
ขนาดใหญ่มากท าให้เปลืองเนื้อที่กระดาษ 

 
2) ภาพสามมิติแบบไดเมตริก(DIMETRIC) 

 

ภาพที่ 2.6 แสดงภาพสามมิติแบบไดเมตริก (DIMETRIC) 
ท่ีมา : ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เป็นภาพสามมิติท่ีมีลักษณะคล้ายกับภาพถ่ายและง่ายต่อการอ่านแบบ แต่ไม่ค่อยนิยมในการ
เขียนแบบเพราะเป็นภาพท่ีเขียนได้ยาก เนื่องจากมุมท่ีใช้เขียน เอียง 7 องศา และ 42 องศา และ
ขนาดความหนาของภาพที่เขียนจะลดขนาดลงครึ่งหนึ่งของความหนาจริง 

 
 
 
 
 
 



3) ภาพสามมิติแบบออฟบลิค (OBQIUE) 

 

ภาพที่ 2.7 แสดงภาพสามมิติแบบออฟบลิค (OBQIUE) 
ท่ีมา : ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

เป็นภาพสามมิติท่ีนิยมเขียนมาก ส าหรับงานท่ีมีรูปร่างเป็นส่วนโค้งหรือรูกลมเพราะสามารถ
เขียนได้ง่ายและรวดเร็วเนื่องจากภาพ OBQIUE จะวางภาพด้านหนึ่งอยู่ในแนวระดับ เอียงท ามุมเพียง
ด้านเดียว โดยเขียนเป็นมุม 45 องศา สามารถเขียนเอียงได้ท้ังด้านซ้ายและขวา ภาพ OBQIUE มี 2 
แบบ คือ แบบคาวาเลียร์ (CAVALIER) และแบบคาบิเนต (CABINET) 

 

  

แบบคาวาเลียร์ (CAVALIER) แบบคาบิเนต (CABINET) 

ภาพที่ 2.8 แสดงภาพสามมิติแบบออฟบลิค (OBQIUE) แบบคาวาเลียร์ (CAVALIER) และแบบคาบิเนต 
(CABINET) 

ท่ีมา : ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing)  ระบบไฟฟ้าแบบ 3 มิติ 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 แสดงแบบติดต้ังจริงระบบไฟฟ้าแบบ 3 มิติ 
ท่ีมา : https://i.pinimg.com 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 แสดงแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) แบบ 3 มิติ 
ที่มา : http://www.designmaster.biz/products/electrical/cse-9-16-08.html 
 



 
 

ภาพที่ 2.11 แสดงแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) แบบ 3 มิติ 
ที่มา : http://www.designmaster.biz/products/electrical/cse-9-16-08.html 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 แสดงแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) แบบ 3 มิติ 
ที่มา : http://www.designmaster.biz/products/electrical/cse-9-16-08.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปท้ายหน่วยการเรียน 
Shop drawing คือแบบท่ีเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ท างานจริง ๆ ณ สถานท่ีก่อสร้าง เพราะโดยปกติแบบท่ี

เขียนจากสถาปนิกและวิศวกรจะแยกส่วนออกจากกัน ท้ังท่ีการก่อสร้างจะต้องสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันเช่ือมต่อ
กัน  

การเขียน Shop Drawing  แบบระบบไฟฟ้าคือ มีทุกอย่างในแบบ ช่างไม่ต้องย้อนมาถามผู้ออกแบบ
หรือเขียนแบบอีก ซึ่งประกอบด้วย ชนิด, ระยะและขนาดของท่อเป็นไปตามของจริง เพื่อให้ช่างท าตามแบบได้
จริง ชนิดและขนาดของสายไฟ ชนิดของอุปกรณ์ในแบบท้ังหมดต้องระบุให้ชัดเจน และแยกชนิดของแบบให้
ชัดเจน ยกตัวอย่างแยก ระบบแสงสว่าง ระบบเพาเวอร์ ระบบ CCTV MATV ระบบเครื่องปรับอากาศ 

AS-Built Drawing คือแบบท่ีเขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแบบ AS-Built 
Drawing จะแสดงรายละเอียด ของส่ิงท่ีได้ก่อสร้างไปจริง ๆ เช่นแนวทางเดินสายไฟ แนวทางเดินท่อน้ า 
ลักษณะประตู หน้าต่าง ฯลฯ แบบ AS-Built Drawing นี้อาจจะแตกต่างจากแบบก่อสร้าง (Construction 
Drawing) และ Shop Drawing ก็ได้ เพราะการเปล่ียนแปลง เพื่อความเหมาะสม 

ปริภูมิสามมิติ (3D space) หรือเรียกโดยย่อว่า สามมิติ (3D) เป็นแบบจ าลองทางเรขาคณิตของ
จักรวาลท่ีเราอยู่ โดยปกติในแต่ละมิติจะประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว และความสูงหรือความลึก แม้ว่า
ในความเป็นจริงทิศทางสามทิศทางใด ๆ ท่ีต้ังฉากซึ่งกันและกันก็สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นสามมิติ ส านัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ความหมายว่า ภาพสามมิติ คือ 
ภาพแสดงด้านต่าง ๆ ของช้ินงานหรือวัตถุให้เห็นพร้อมกันท้ังสามด้าน มีลักษณะคล้ายกับการมองช้ินงานจริง 
ประเภทของภาพสามมิติ ประกอบด้วย ภาพสามมิติแบบไอโซเมตริก(ISOMETRIC) ภาพสามมิติแบบไดเมตริก
(DIMETRIC) และภาพสามมิติแบบออฟบลิค (OBQIUE) โดยแบ่งย่อยเป็น แบบคาวาเลียร์ (CAVALIER) และ
แบบคาบิเนต (CABINET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าศัพท์ 
 

Shop Drawing แบบติดต้ังจริง 
AS-Built Drawing แบบท่ีเขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จะ

แสดงรายละเอียด ของส่ิงท่ีได้ก่อสร้างไปจริง ๆ เช่นแนวทาง
เดินสายไฟ แนวทางเดินท่อน้ า ลักษณะประตู หน้าต่าง 

Three-Dimensional Imaging ภาพ 3 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดท่ี 2-1 
 
ค าสั่ง   จงอธิบายวิธีการต่อไปนี้ให้เข้าใจ 

1. การเขียนแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) (5 คะแนน) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....... 

2. การเขียนแบบ 3 มิติ (5 คะแนน) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฝึกหัดท่ี 2-2 

จากแบบ Drawing Design ให้นักศึกษาเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing). 
ค าช้ีแจง 

1. ใหว้าดลงในแบบท่ีแนบมาให้ 
 
 

 

 
 
…  …………………….   การเดินสายดว้ยท่อพลาสติกสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรม  
แบบฝึกหัดท่ี 2-2  งานเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) วันท่ี……..เดือน………. พ.ศ. 25…… 
 
หัวข้อที่ประเมิน 
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ (1 คะแนน) 5. ความเช่ือมั่นในตนเอง (1 คะแนน) 
2. ความมีวินัย (1 คะแนน) 6. ความคิดสร้างสรรค์ (2 คะแนน) 
3. ความรับผิดชอบ (1 คะแนน) 7. ความส าเร็จของงาน (2 คะแนน) 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต (1 คะแนน) 8. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน (1 คะแนน) 
(หมายเหตุ : -    คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

ล าดับ รายชื่อ 
หัวข้อที่ประเมิน คะแนน

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           

 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดท่ี 2-3 
จากแบบ Drawing Design ให้นักศึกษาเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing). 
ค าช้ีแจง 

1. ใหว้าดลงในแบบท่ีแนบมาให้ 
 

 

 
 
…  …………………….   การเดินสายดว้ยท่อพลาสติกสีขาว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรม  
แบบฝึกหัดท่ี 2-3  งานเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing)วันท่ี……..เดือน…………. พ.ศ. 25… 
 
หัวข้อที่ประเมิน 
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ (1 คะแนน) 5. ความเช่ือมั่นในตนเอง (1 คะแนน) 
2. ความมีวินัย (1 คะแนน) 6. ความคิดสร้างสรรค์ (2 คะแนน) 
3. ความรับผิดชอบ (1 คะแนน) 7. ความส าเร็จของงาน (2 คะแนน) 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต (1 คะแนน) 8. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน (1 คะแนน) 
(หมายเหตุ : -    คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

ล าดับ รายชื่อ 
หัวข้อที่ประเมิน คะแนน

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           

 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดที่ 2-4 
จากแบบ Drawing Design ให้นักศึกษาเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing). 
ค าช้ีแจง 

1. ใหว้าดลงในแบบท่ีแนบมาให้ 
 

 

 
…  …………………….   การเดินสายดว้ยท่อพลาสติกสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรม  
แบบฝึกหัดท่ี 2-4  งานเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing)  วันท่ี…..เดือน…………. พ.ศ. 25… 
 
หัวข้อที่ประเมิน 
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ (1 คะแนน) 5. ความเช่ือมั่นในตนเอง (1 คะแนน) 
2. ความมีวินัย (1 คะแนน) 6. ความคิดสร้างสรรค์ (2 คะแนน) 
3. ความรับผิดชอบ (1 คะแนน) 7. ความส าเร็จของงาน (2 คะแนน) 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต (1 คะแนน) 8. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน (1 คะแนน) 
(หมายเหตุ : -    คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

ล าดับ รายชื่อ 
หัวข้อที่ประเมิน คะแนน

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           

 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดท่ี 2-5 
จากแบบ Drawing Design ให้นักศึกษาเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing). 
ค าช้ีแจง 

1. ใหว้าดลงในแบบท่ีแนบมาให้ 
 

 
 
 

 
…  …………………….   การเดินสายดว้ยท่อพลาสติกสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรม  
แบบฝึกหัดท่ี 2-5  งานเขียนเป็นแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) วันท่ี…..เดือน…………. พ.ศ. 25…… 
 
หัวข้อที่ประเมิน 
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ (1 คะแนน) 5. ความเช่ือมั่นในตนเอง (1 คะแนน) 
2. ความมีวินัย (1 คะแนน) 6. ความคิดสร้างสรรค์ (2 คะแนน) 
3. ความรับผิดชอบ (1 คะแนน) 7. ความส าเร็จของงาน (2 คะแนน) 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต (1 คะแนน) 8. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน (1 คะแนน) 
(หมายเหตุ : -    คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

ล าดับ รายชื่อ 
หัวข้อที่ประเมิน คะแนน

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           

 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 2 แบบติดต้ังจริง 

 
ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยกาเครื่องหมาย  ทับข้อท่ีถูกต้อง 

11.  คือแบบอะไร 
ก. Shop Drawing 
ข. Design Drawing 
ค. AS-Built Drawing 
ง. Single Line Diagram 
จ. Schematic Diagram 

 

12.  ตามภาพห้องนี้ใช้ท่อขนาดเท่าใด 
ก. 6 หุน 
ข. 50 มิลลิเมตร 
ค. 0.5 นิ้ว 
ง. 25 มิลลิเมตร 
จ. 1.3 เซนติเมตร 

 

13.   คือแบบอะไร 
ก. Shop Drawing 
ข. Design Drawing 
ค. AS-Built Drawing 
ง. Single Line Diagram 
จ. Schematic Diagram 

 



14.    ตามภาพห้องนี้ใช้สายไฟเมนกี่เส้น 
ก. 1 เส้น 
ข. 2 เส้น 

ค. 3 เส้น 

ง. 4 เส้น 

จ. 5 เส้น 
 

15. ตามภาพเป็น Shop Drawing ระบบอะไร 
ก. ระบบแสงสว่าง 
ข. Outlet 
ค. ระบบ CCTV 
ง. ระบบเครื่องปรับอากาศ 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 

16. จากภาพข้อ 9 เป็นการเดินสายแบบใด 
ก. เดินสายด้วยท่อพลาสติก 
ข. เดินสายด้วยท่อ EMT 
ค. เดินสายด้วยสายไฟ VAF  

ง. ไม่สามารถบอกได้ 
จ. เดินแบบฝังในผนัง 

 

17. จากข้อ 7 สายไฟเมนขนาดเท่าใด 
ก. 1.5 มม2 
ข. 2.5 มม2

 

ค. 4 มม2
 

ง. ไม่สามารถระบุได้ 
จ. ไม่เกิน 2.5 มม2 



 

18. AS-Built Drawing คือแบบอะไร 
ก. แบบท่ีใช้ถอดแบบ 
ข. แบบท่ีท าหลังจากเสร็จงานแล้ว 
ค. แบบรายละเอียด 
ง. Comment จากผู้ว่าจ้าง 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 

19. การเขียนแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) จะใช้ข้อมูลจากแบบอะไรมากท่ีสุด 
ก. แบบ Design 
ข. Symbol 
ค. Single Line Diagram 

ง. Riser Diagram 

จ. Schematic Diagram 
 

20. จุดประสงค์ของการเขียนแบบติดต้ังจริง (Shop Drawing) คือข้อใด 
ก. ลดปัญหาในการท างานจริง 
ข. ท าการถอดแบบได้ง่าย 
ค. ช่างท างานได้สะดวก 
ง. ถูกทุกข้อ 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


