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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชือ่วิชา             20114308 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2  
                                     (Materials and Construction ๒) 
2.  สภาพรายวิชา                กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
                                       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง         
3.  ระดับรายวิชา                 ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1/3 สถ. 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน              20114905 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 
5.  เวลาศึกษา                    ทฤษฎี  2  ช่ัวโมง    ปฏิบัติ 0  ช่ัวโมง รวมทั้งสิน้ 32  ช่ัวโมง  และนักศกึษา 
                                       จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สปัดาห์    
                                      ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จํานวนหนว่ยกิต              2 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา          1. มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ที่ได้น้ัน ไปใช้สําหรับการเลือกใช้

วัสดุและวิธีการก่อสร้าง  ให้เหมาะสมกับอาคารช่วงกว้าง 
     2. จําแนกขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างอาคารช่วงกว้าง 

3. แสดงความรู้เก่ียวกับ ประเภท รูปแบบโครงสร้างช่วงกว้าง และวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้าง 

       4. เลือกใช้โครงสร้างอาคารช่วงกว้างและวัสดุก่อสร้างในการออกแบบ 
     5. ลําดับขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างช่วงกว้าง 
    6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
8. คําอธิบายรายวิชา      ศึกษาเก่ียวกับประเภท รูปแบบ วัสดุและวิธีการก่อสร้างของอาคารช่วงกว้าง 

หมายเหตุ       1. การเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชา ต้อง    
                       1.1 เป็นจุดประส่งค์ทั่วไป  

                                           1.2  ต้องครอบคลุมทัง้รายวิชาโดยดูจากคําอธิบายรายวิชาเป็นหลัก                                                 
                                           1.3  เรยีงตามลําดับการเรียนรู้  ตํ่าไปสูง (ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้เรียนบรรลุถึงระดับใด)  
                                           1.4  จาํนวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ขอ้                                                                                     

                   2. การแบ่งบท-หัวข้อ  ในทางปฏิบัติทําได้โดยนําเน้ือหาในคําอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท  
โดยเรียงลําดับเน้ือหาให้มีความต่อเน่ืองของเน้ือหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ตํ่ากว่า 2 หัวข้อ     
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การแบ่งบทเรียน/หวัข้อ 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  รปูทรงของโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
          1.1 การศึกษารูปทรงทางสถาปัตยกรรม 
          1.2 ประโยชน์ใช้สอยและคุณสมบัติของรูปทรงโครงสร้าง 
          1.3 หน้าที่ของโครงสร้าง 
          1.4 แรงต้านทานภายในเน้ือวัสดุประกอบเป็นโครงสร้าง 
          1.5 รปูทรงเบ้ืองต้นของโครงสร้าง 
          1.6 รปูหน้าตัดและรูปด้านของโครงสร้าง 
          1.7 หน้าที่หลักของสว่นต่าง ๆ ซึ่งประกอบเป็นโครงสร้างตัวอาคาร 

1 1 

2 2.  โครงสร้างแบบโครง (TRUSS) และแบบคลุมเนื้อที ่
           2.1 โครงสร้างแบบโครง 
           2.2 การป้องกันการเปลี่ยนรูปและการป้องกันการเคลื่อนตัว 
           2.3 ข้อเปรียบเทียบในการใช้ตัวค้ํายัน ยึด ต้ัง ตัวต้ังของโครงต่อ 
แบบต่าง ๆ  
           2.4 โครงที่ใช้เป็นหลังคามีเครื่องมุง 
           2.5 คานโครงแลคานหลัก 
           2.6 โครงแข็งเกร็งตายตัวหรือโครงกรอบ 
           2.7 โครงครีบโค้ง 
           2.8 ตัวท่อนหลักรับแรงซึ่งพาดช่วงระหว่างโครง 
           2.9 ความมั่นคงและความแข็งตัวของโครงสร้างชนิดโครง 
           2.10 โครงคลุมเน้ือที่ผิวโค้ง 
           2.11 โครงเปลือกรูปทรงกระบอก 
           2.12 โครงเปลือกบางโค้งกลับทาง 
           2.13 หลังคาแผ่นพับ 
           2.14 หน้าที่และคณุสมบัติของหลังคา 
           2.15 เกณฑ์การพิจารณาการเลือกโครงหลังคา 

1 1 

3 3. โครงสร้างสูงหลายชัน้ 
           3.1 โครงสร้างสูงหลายช้ันแบบถ่ายนํ้าหนักเป็นจุด และถ่ายนํ้าหนัก
เป็นแนว 

        3.2 ข้อควรพิจารณาในการเลือกโครงสร้าง 
       3.3 การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง  
       3.4 โครงสร้างชนิดเหล็กกล้า 
       3.5 โครงอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
       3.6 โครงคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสําเร็จ 
       3.7 โครงสร้างบันได 
 

1 1 
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       3.8 ลิฟต์ 
       3.9 บันไดเลื่อน 

4 4.  โครงสร้างพื้น 
           4.1 การเลือกใช้โครงสร้างพ้ืน 

        4.2 โครงพ้ืนช่วงยาวใช้โครงเหล็ก 
       4.3 พ้ืนโครงครีบพาดทิศเดียว คสล. 
       4.4 พ้ืนโครงครีบ คสล. พาด 2 ทศิ 
       4.5 โครงพ้ืนแบบ FLAT SLAB และ FLAT PLATE 
 
       4.6 โครงพ้ืนใช้ตงสําเร็จ 
       4.7 โครงพ้ืนช่วงสั้น 

1 
 

1 

5 5.  ฐานราก 
           5.1 หน้าที่ฐานราก 

        5.2 ลักษณะของเน้ือดิน ชนิดต่างๆ 
       5.3 นํ้าใต้ดินและการดูดซึม 
       5.4 การอัดแน่นกับความช้ืนปกติของดิน 
       5.5 วิธีการเจาะทดสอบดิน 
       5.6 ฐานรากประเภทต่าง ๆ  
        

1 1 

6 6.  กําแพงกันดินกันน้าํและกําแพงรับน้ําหนัก 
           6.1 กําแพงกันดินกันนํ้า ชนิดต่างๆ 

        6.2 วัสดุที่ใช้ทํากําแพงกันดินกันนํ้า และอัตราส่วนระหว่างความหนา
กับความสูง 

          6.3 การป้องกันโครงสร้างห้องใต้ดิน 
          6.4 การป้องกันนํ้าโครงสร้างห้องใต้ดิน 
          6.5 กําแพงรับนํ้าหนัก 
          6.6 วัสดุทําแนวกันช้ืน 
          6.7 การเตรียมช่องระบายอากาศ 
          6.8 ปูนก่อ หรือ ปูนสอ 
          6.9 การทําแนวปูนก่อ 
          6.10 วัสดุก่อสร้าง 
          6.11 งานกําแพงอิฐก่อ 
          6.12 การยึดระหว่างก้อน 
          6.13 งานกําแพงก่อหิน 
          6.14 การก่อยึด 
          6.15 กําแพงก่อด้วยก้อนกลวงและอิฐแก้ว 
          6.16 กําแพงคอนกรีตกับที่ 
          6.17 โครงสร้างกําแพงรับนํ้าหนัก 

1 1 
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7 7. งานก่อสร้างแบบคานพาดเสา 
          7.1 เสาไม้ 
          7.2 คานไม้ 
          7.3 คานบากลดความลึกปลาย 
          7.4 คานย่ืนและคานแขวนระหว่างช่วงพาด 
          7.5 คานประกอบแนบทางต้ัง 
          7.6 คานประกอบแนบทางนอน 
          7.7 คานโครง 
 

1  

8 8 วัสดุปูผิว 
           8.1 คอนกรีต 
           8.2 วัสดุปูพ้ืนผิวชนิดต่าง ๆ 
           8.3 วัสดุผิวพ้ืน ชนิดปูเทกับที่ไม่มีรอยต่อ 
           8.4 วัสดุกระเบ้ือง 
           8.5 วัสดุผืนใหญ่ที่มคีวามยืดหยุ่นคืนตัวดี 
           8.6 กระเบ้ืองแผ่นได้จากวัสดุยืดหยุ่นคืนตัว 
           8.7 การปูพ้ืนไม้ 
           8.8 คุณสมบัตที่ควรมีของพ้ืน 

1 1 

9 9. วัสดุเป็นกําแพงก้ันไม่รับน้ําหนักและวัสดุทําผนงัสาํเร็จ 
           9.1 หน้าที่ผลิตภัณฑ์วัสดุเป็นผนังก้ัน ผลิตสําเร็จและไม่รับนํ้าหนักอ่ืน
อีก 
           9.2 คุณสมบัติต่างๆ ทีค่วรพิจารณา 
           9.3 แผ่นวัสดุแข็งเกร็งที่ใช้เป็นผนังได้ 
           9.4 วัสดุทําหน้าต่าง 
           9.5 ประตู 
           9.6 อุปกรณ์ประกอบประตูหน้าต่าง 
           9.7 ประตูหน้าต่างไม้ 
           9.8 ธรณีประตู และบัวใต้หน้าต่าง 
           9.9 ข้อดี ข้อเสีย ของประตูหน้าต่าง ชนิดเปิดเข้า-ออก 
           9.10 หน้าต่างผลิกทางนอน ไม้ 
           9.11 หลักการเข้าไม้ตัวลูกฟักกับวงกรอบหน้าต่างประตู 
           9.12 วิธีการเข้าตัวลูกฟักไม้ วงกบกรอบไม้ 
           9.13 กระจกที่ใช้ในการก่อสร้าง 
           9.14 ข้อดี ข้อเสีย ของการใช้กระจก 
           9.15 การตกแต่งผิว การบรรจุกรอบ 

1 1 

10 10. วัสดุควบคุมเสยีงและวัสดุฉนวนกันความร้อน 
           10.1 วัสดุควบคุมเสียง 
           10.2 วัสดุควบคุมเสียงชนิดเป็นแผ่นกระเบ้ือง 
           10.3 วัสดุควบคุมเสียงชนิดหน่วยช้ินนํามาประกอบติด 

1  
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           10.4 วัสดุควบคุมเสียงชนิดพ่นฉีด 
           10.5 การควบคุมเสยีง 
           10.6 การป้องกันการสั่นสะเทือน 
           10.7 วัดสุเป็นฉนวนกันความร้อน 
           10.8 ความร้อนได้มาโดยวิธีใด 
           10.9 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ทีค่วรม ี
           10.10 ความร้อนที่เพ่ิมขึ้นในอาคารและการป้องกันจํากัดให้น้อยลง 
           10.11 การลดความร้อนจากแดดโดยวิธีให้เกิดแสงสะท้อนออกไป 

11 11. วัสดุก่อสร้างเก่ียวกับการป้องกันไฟและการป้องกันไฟอาคาร 
           11.1 การป้องกันไฟให้อาคาร 
           11.2 อาคารประเภทต่างๆ 
           11.3 การวางแผนผงัไฟฟ้า 
           11.4 การป้องกันฟ้าผ่า 
           11.5 ท่อยืนและสายฉีด 
           11.6 ระบบฉีดโปรยนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 
           11.7 ระบบสัญญาณเตือน 
           11.8 การออกแบบอาคาร 
           11.9 วัสดุก่อสร้างเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย 
           11.10 ช่องทางหนีไฟ 
           11.11 อัตราเปลวไฟลุกลาม 
           11.12 อัตราความทนไฟ 

1 1 
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จุดประสงค์การสอน 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  รู้ รปูทรงของโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
          1.1 สามารถเข้าใจ การศึกษารูปทรงทางสถาปัตยกรรม 
          1.2 สามารถเข้าใจ ประโยชน์ใช้สอยและคุณสมบัติของรูปทรง
โครงสร้าง 
          1.3 สามารถเข้าใจ หน้าที่ของโครงสร้าง 
          1.4 สามารถเข้าใจ แรงต้านทานภายในเน้ือวัสดุประกอบเป็น
โครงสร้าง 
          1.5 สามารถเข้าใจ รปูทรงเบ้ืองต้นของโครงสร้าง 
          1.6 สามารถเข้าใจ รปูหน้าตัดและรูปด้านของโครงสร้าง 
          1.7 สามารถเข้าใจ หน้าที่หลักของส่วนต่าง ๆ ซึง่ประกอบเป็น
โครงสร้างตัวอาคาร 

1 1 

2 2.  รู้ โครงสรา้งแบบโครง (TRUSS) และแบบคลุมเนื้อที่ 
           2.1 สามารถเข้าใจ โครงสร้างแบบโครง 
           2.2 สามารถเข้าใจ การป้องกันการเปลี่ยนรูปและการป้องกันการ
เคลื่อนตัว 
           2.3 สามารถเข้าใจ ข้อเปรียบเทียบในการใช้ตัวค้ํายัน ยึด ต้ัง ตัวต้ัง
ของโครงต่อ แบบต่าง ๆ  
           2.4 สามารถเข้าใจ โครงที่ใช้เป็นหลังคามีเคร่ืองมุง 
           2.5 สามารถเข้าใจ คานโครงแลคานหลัก 
           2.6 สามารถเข้าใจ โครงแข็งเกร็งตายตัวหรือโครงกรอบ 
           2.7 สามารถเข้าใจ โครงครีบโค้ง 
           2.8 สามารถเข้าใจ ตัวท่อนหลักรับแรงซึ่งพาดช่วงระหว่างโครง 
           2.9 สามารถเข้าใจ ความมั่นคงและความแข็งตัวของโครงสร้างชนิด
โครง 
           2.10 สามารถเข้าใจ โครงคลุมเน้ือที่ผิวโค้ง 
           2.11 สามารถเข้าใจ โครงเปลือกรูปทรงกระบอก 
           2.12 สามารถเข้าใจ โครงเปลือกบางโค้งกลับทาง 
           2.13 สามารถเข้าใจ หลังคาแผ่นพับ 
           2.14 สามารถเข้าใจ หน้าที่และคณุสมบัติของหลังคา 
           2.15 สามารถเข้าใจ เกณฑ์การพิจารณาการเลือกโครงหลังคา 

1 1 

3 3. รู้ โครงสร้างสูงหลายชั้น 
           3.1 สามารถเข้าใจ โครงสร้างสูงหลายช้ันแบบถ่ายนํ้าหนักเป็นจุด 
และถ่ายนํ้าหนักเป็นแนว 

        3.2 สามารถเข้าใจ ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกโครงสร้าง 
       3.3 สามารถเข้าใจ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง  

1 1 
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       3.4 สามารถเข้าใจ โครงสร้างชนิดเหล็กกล้า 
       3.5 สามารถเข้าใจ โครงอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
       3.6 สามารถเข้าใจ โครงคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสําเร็จ 
       3.7 สามารถเข้าใจ โครงสร้างบันได 
       3.8 สามารถเข้าใจ ลิฟต์ 
       3.9 สามารถเข้าใจ บันไดเลื่อน 

4 4. รู้ โครงสร้างพื้น 
           4.1 สามารถเข้าใจ การเลือกใช้โครงสร้างพ้ืน 

        4.2 สามารถเข้าใจ โครงพ้ืนช่วงยาวใช้โครงเหล็ก 
       4.3 สามารถเข้าใจ พ้ืนโครงครีบพาดทิศเดียว คสล. 
       4.4 สามารถเข้าใจ พ้ืนโครงครีบ คสล. พาด 2 ทิศ 
       4.5 สามารถเข้าใจ โครงพ้ืนแบบ FLAT SLAB และ FLAT PLATE 
       4.6 สามารถเข้าใจ โครงพ้ืนใช้ตงสําเร็จ 
       4.7 สามารถเข้าใจ โครงพ้ืนช่วงสั้น 

1 
 

1 

5 5. รู้ ฐานราก 
           5.1 สามารถเข้าใจ หน้าที่ฐานราก 

        5.2 สามารถเข้าใจ ลกัษณะของเน้ือดิน ชนิดต่างๆ 
       5.3 สามารถเข้าใจ นํ้าใต้ดินและการดูดซึม 
       5.4 สามารถเข้าใจ การอัดแน่นกับความช้ืนปกติของดิน 
 
       5.5 สามารถเข้าใจ วิธีการเจาะทดสอบดิน 
       5.6 สามารถเข้าใจ ฐานรากประเภทต่าง ๆ  
        

1 1 

6 6.  รู้ กําแพงกันดินกันน้ําและกําแพงรับน้ําหนัก 
           6.1 สามารถเข้าใจ กําแพงกันดินกันนํ้า ชนิดต่างๆ 

        6.2 สามารถเข้าใจ วัสดุที่ใช้ทํากําแพงกันดินกันนํ้า และอัตราส่วน
ระหว่างความหนากับความสูง 

          6.3 สามารถเข้าใจ การป้องกันโครงสร้างห้องใต้ดิน 
          6.4 สามารถเข้าใจ การป้องกันนํ้าโครงสร้างห้องใต้ดิน 
          6.5 สามารถเข้าใจ กําแพงรับนํ้าหนัก 
          6.6 สามารถเข้าใจ วัสดุทําแนวกันช้ืน 
          6.7 สามารถเข้าใจ การเตรียมช่องระบายอากาศ 
          6.8 สามารถเข้าใจ ปูนก่อ หรือ ปูนสอ 
          6.9 สามารถเข้าใจ การทําแนวปูนก่อ 
          6.10 สามารถเข้าใจ วัสดุก่อสร้าง 
          6.11 สามารถเข้าใจ งานกําแพงอิฐก่อ 
          6.12 สามารถเข้าใจ การยึดระหว่างก้อน 
          6.13 สามารถเข้าใจ งานกําแพงก่อหิน 
          6.14 สามารถเข้าใจ การก่อยึด 

1 1 
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          6.15 สามารถเข้าใจ กําแพงก่อด้วยก้อนกลวงและอิฐแก้ว 
          6.16 สามารถเข้าใจ กําแพงคอนกรีตกับที่ 
          6.17 สามารถเข้าใจ โครงสร้างกําแพงรับนํ้าหนัก 

7 7. รู้ งานก่อสร้างแบบคานพาดเสา 
          7.1 สามารถเข้าใจ เสาไม้ 
          7.2 สามารถเข้าใจ คานไม้ 
          7.3 สามารถเข้าใจ คานบากลดความลึกปลาย 
          7.4 สามารถเข้าใจ คานย่ืนและคานแขวนระหว่างช่วงพาด 
          7.5 สามารถเข้าใจ คานประกอบแนบทางต้ัง 
          7.6 สามารถเข้าใจ คานประกอบแนบทางนอน 
          7.7 สามารถเข้าใจ คานโครง 
 

1  

8 8 รู้ วัสดุปูผิว 
           8.1 สามารถเข้าใจ คอนกรีต 
           8.2 สามารถเข้าใจ วัสดุปูพ้ืนผิวชนิดต่าง ๆ 
           8.3 สามารถเข้าใจ วัสดุผิวพ้ืน ชนิดปูเทกับที่ไม่มรีอยต่อ 
           8.4 สามารถเข้าใจ วัสดุกระเบ้ือง 
           8.5 สามารถเข้าใจ วัสดุผืนใหญท่ีม่ีความยืดหยุ่นคืนตัวดี 
           8.6 สามารถเข้าใจ กระเบ้ืองแผ่นได้จากวัสดุยืดหยุ่นคืนตัว 
           8.7 สามารถเข้าใจ การปูพ้ืนไม ้
           8.8 สามารถเข้าใจ คุณสมบัตที่ควรมีของพ้ืน 

1 1 

9 9. รู้ วัสดุเป็นกําแพงก้ันไม่รบัน้ําหนักและวัสดุทําผนงัสาํเร็จ 
           9.1 สามารถเข้าใจ หน้าที่ผลิตภัณฑ์วัสดุเป็นผนังก้ัน ผลิตสําเร็จและ
ไม่รับนํ้าหนักอ่ืนอีก 
           9.2 สามารถเข้าใจ คุณสมบัติต่างๆ ทีค่วรพิจารณา 
           9.3 สามารถเข้าใจ แผ่นวัสดุแข็งเกร็งที่ใช้เป็นผนังได้ 
           9.4 สามารถเข้าใจ วัสดุทําหน้าต่าง 
           9.5 สามารถเข้าใจ ประตู 
           9.6 สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ประกอบประตูหน้าต่าง 
           9.7 สามารถเข้าใจ ประตูหน้าต่างไม ้
           9.8 สามารถเข้าใจ ธรณีประตู และบัวใต้หน้าต่าง 
           9.9 สามารถเข้าใจ ข้อดี ข้อเสีย ของประตูหน้าต่าง ชนิดเปิดเข้า-
ออก 
           9.10 สามารถเข้าใจ หน้าต่างผลิกทางนอน ไม้ 
           9.11 สามารถเข้าใจ หลักการเข้าไม้ตัวลูกฟักกับวงกรอบหน้าต่าง
ประตู 
           9.12 สามารถเข้าใจ วิธีการเข้าตัวลูกฟักไม้ วงกบกรอบไม้ 
           9.13 สามารถเข้าใจ กระจกที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 

1 1 
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           9.14 สามารถเข้าใจ ข้อดี ข้อเสีย ของการใช้กระจก 
           9.15 สามารถเข้าใจ การตกแต่งผิว การบรรจุกรอบ 

10 10. รู้ วัสดุควบคุมเสียงและวัสดุฉนวนกันความร้อน 
           10.1 สามารถเข้าใจ วัสดุควบคุมเสียง 
           10.2 สามารถเข้าใจ วัสดุควบคุมเสียงชนิดเป็นแผ่นกระเบ้ือง 
           10.3 สามารถเข้าใจ วัสดุควบคุมเสียงชนิดหน่วยช้ินนํามาประกอบ
ติด 
           10.4 สามารถเข้าใจ วัสดุควบคุมเสียงชนิดพ่นฉีด 
           10.5 สามารถเข้าใจ การควบคุมเสยีง 
           10.6 สามารถเข้าใจ การป้องกันการสั่นสะเทือน 
           10.7 สามารถเข้าใจ วัดสุเป็นฉนวนกันความร้อน 
           10.8 สามารถเข้าใจ ความร้อนได้มาโดยวิธีใด 
           10.9 สามารถเข้าใจ คุณสมบัติอ่ืน ๆ ทีค่วรม ี
           10.10 สามารถเข้าใจ ความร้อนที่เพ่ิมขึ้นในอาคารและการป้องกัน
จํากัดให้น้อยลง 
           10.11 สามารถเข้าใจ การลดความร้อนจากแดดโดยวิธีให้เกิดแสง
สะท้อนออกไป 

1  

11 11. รู้ วัสดุก่อสร้างเก่ียวกับการป้องกันไฟและการป้องกันไฟอาคาร 
           11.1 สามารถเข้าใจ การป้องกันไฟให้อาคาร 
           11.2 สามารถเข้าใจ อาคารประเภทต่างๆ 
           11.3 สามารถเข้าใจ การวางแผนผงัไฟฟ้า 
           11.4 สามารถเข้าใจ การป้องกันฟ้าผ่า 
           11.5 สามารถเข้าใจ ท่อยืนและสายฉีด 
           11.6 สามารถเข้าใจ ระบบฉีดโปรยนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 
           11.7 สามารถเข้าใจ ระบบสัญญาณเตือน 
           11.8 สามารถเข้าใจ การออกแบบอาคาร 
           11.9 สามารถเข้าใจ วัสดุก่อสร้างเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย 
           11.10 สามารถเข้าใจ ช่องทางหนีไฟ 
           11.11 สามารถเข้าใจ อัตราเปลวไฟลุกลาม 
           11.12 สามารถเข้าใจ อัตราความทนไฟ 

1 1 

 
หมายเหตุ  การเขียนจุดสงคก์ารสอน 
1. นําช่ือบทเรียนมาเขียนเป็นจุดประสงค์ทั่วไป  โดย ใช้กริยานํา   รู้    เข้าใจ    นํา...........ไปใช้    วิเคราะห์     

สังเคราะห์  ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดในบทเรียนน้ี  หรือไม่ถ้าเขียนยากก็ให้ทําเป็นช่ือบทก็ได้ 
2. นําหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทั่วไปของบท  ใน

ข้อ 1 ดูจากตารางกริยาใช้นํา 
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ตารางคํากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน 

1) วิชาที่เป็นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

 1. รู้หลักการ ของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง สําหรับอาคาร
ช่วงกว้าง 

สามารถอธิบายหลักการ ของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 
อาคารช่วงกว้างได้ 

2. เข้าใจ วัสดุและวิธีการก่อสร้าง สําหรับอาคาร
ช่วงกว้าง 

จําแนกขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างอาคารช่วงกว้างได้ 

 3. นําความรู้เก่ียวกับ ประเภท รูปแบบโครงสร้าง
ช่วงกว้าง และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปใช้ได้ 

สามารถเลือกใช้โครงสร้างอาคารช่วงกว้างและวัสดุ
ก่อสร้างไปใช้ในการออกแบบได้ 

4. วิเคราะห์ ประเภท รูปแบบโครงสร้างช่วงกว้าง ได้ สามารถลําดับขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างช่วงกว้างได้ 
5. สังเคราะห์ หลักการ ของรปูแบบโครงสร้างช่วงกว้างได้ นําหลักการโครงสร้างช่วงกว้าง มาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับงานออกแบบได้ 
6. ประเมินค่า สามารถติดตามวัดผลความรู้ ความเข้าใจ
หลักกการ ของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง สําหรับอาคาร
ช่วงกว้างได้ 

พิจารณา โดยการนําเสนองานเก่ียวกับวัสดุและวิธีการ
ก่อสร้าง สําหรบัอาคารช่วงกว้างได้ 
 

2) วิชาที่มีปฏิบัติ (ด้านทักษะพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

ปฏิบัติโดยการนําเอาหลักการ ของวัสดุและวิธีการ
ก่อสร้าง อาคารช่วงกว้างไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

สามารถออกแบบโดยอาศัย หลักการของวัสดุและ
วิธีการก่อสร้าง อาคารช่วงกว้างได้ 
  

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

รับรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นได้ 

มีความสมัครสมาน สามัคค ี
 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
 

เห็นคุณค่าในการเข้าใจความสําคัญของการเลือกใช้ 
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง อาคารช่วงกว้างได้ 

แสดงความคิดเห็น เพ่ือการสร้างสรรค์ได้ 

การจัดระบบขั้นตอนในการทํางาน ความรอบคอบ
และตรงตามเวลากําหนด 

มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ 
รอบคอบและตรงตามกําหนด 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชาน้ีแบ่งเป็น 11 หน่วย   แยกได้     11  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังน้ี 
 
1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น 4 ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังน้ี 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 40 คะแนน  หรือร้อยละ 40 
  1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.4 จิตพิสัย  20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
 

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชาน้ีจะต้อง 
2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

      2.2  มีเวลาเรยีนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
     2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 
 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ทีผ่่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป               ได้ระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 ได้ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70 ได้ระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65 ได้ระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60 ได้ระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55 ได้ระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50 ได้ระดับคะแนน  D 

 คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 50 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
เล

ขท
ี่บท

เรีย
น   คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ําหนักคะแนน 

พุทธพิิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ยั 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จํา

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

ําไ
ปใ

ช ้

สูง
กว่

า 

1 รูปทรงโครงสร้างสถาปัตยกรรม 5      

2 โครงสร้างแบบโครง (TRUSS) และแบบคลุมเน้ือที่ 5      
3 โครงสร้างสูงหลายช้ัน 3      
4 โครงสร้างพ้ืน 5      
5 ฐานราก 5      
6 กําแพงดันดินกันนํ้าและกําแพงรับนํ้าหนัก 3      
7 การก่อสร้างแบบคานพาดเสา 3      
8 วัสดุปูพ้ืนผิว 2      
9 วัสดุเป็นกําแพงก้ันไม่รับนํ้าหนักและวัสดุทําผนังสําเร็จ 2      
10 วัสดุควบคุมเสียงและวัสดุฉนวนกันความร้อน 2      
11 วัสดุก่อสร้างเก่ียวกับการป้องกันไฟและการป้องกันไฟอาคาร 5      
        
ก คะแนนภาควิชาการ (พทุธพิิสัยและทักษะพิสัย) 40      

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปน็การบรูณาการทุก
หน่วย) 

40 
 

 

ค คะแนนจิตพสิยั 20 
 รวมทั้งสิน้ 100 

 
หมายเหตุ   

1. การกําหนดคะแนนในรายบท ใหใ้ช้เวลาที่ใช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ  
   กําหนดก็ได้ 

      2. การกําหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสัย(ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใข้ และ 
       สูงกว่า)  ให้ใช้วิธีรวมจํานวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน  แล้วเทียบเป็นสัดส่วน 
         ในการกําหนดคะแนนก็ได้  เช่นหน่วยที่หน่ึง 10 คะแนน   เมื่อนับจุดประสงค์ มีระดับความรู้ความจํา 3 ข้อ  
         ความเข้าใจ 9 ข้อ การนําไปใข้ 18 ข้อ เมื่อเทียบสดัส่วนจะได้ความรู้ความจํา 1 คะแนน  ความเข้าใจ3  
         คะแนน   และการนําไปใข้ 6  คะแนน(ถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจํานวนเต็ม)   
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กําหนดการสอน 
สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 9/พ.ย. 3-4 รูปทรงของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม  

2 16/พ.ย. 3-4 รูปทรงของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม  
3  23/พ.ย. 3-4 โครงสร้างแบบโครง และแบบคลุมเน้ือที ่  
4 30/พ.ย. 3-4 โครงสร้างแบบโครง และแบบคลุมเน้ือที ่  
5 7/ธ.ค. 3-4 โครงสร้างสูงหลายช้ัน  
6 14/ธ.ค. 3-4 โครงสร้างพ้ืน วันหยุด 
7 21/ธ.ค. 3-4 โครงสร้างพ้ืน  
8 28/ธ.ค. 3-4 ฐานราก  
9 4/ม.ค. 3-4 ฐานราก วันหยุด 
10 7-11/ม.ค. 3-4 สอบกลางภาค  
11 18/ม.ค. 3-4 กําแพงกันดินกันนํ้าและกําแพงรับนํ้าหนัก  
12 25/ม.ค. 3-4 การก่อสร้างแบบคานพาดเสา  
13 1/ก.พ. 3-4 วัสดุปูพ้ืนผิว  
14 8/ก.พ. 3-4 วัสดุเป็นกําแพงก้ันไม่รับนํ้าหนักและวัสดุทําผนังสําเร็จ  
15 15/ก.พ. 3-4 วัสดุควบคุมเสียงและวัสดุฉนวนกันความร้อน  
16 22/ก.พ. 3-4 วัสดุก่อสร้างเก่ียวกับการป้องกันไฟและการป้องกันไฟอาคาร  
17 1/มี.ค. 3-4 วัสดุก่อสร้างเก่ียวกับการป้องกันไฟและการป้องกันไฟอาคาร  
18 4-8/มี.ค. 3-4 สอบปลายภาค  

     
 

บรรณานุกรม 
เฉลิม สุจริต. (2543). วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
กิติพงศ์ พลจันทร์ ,ทัต สัจจะวาที, ผู้เรียบเรียง.ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ  

(BUILDING CONSTRUCTION ILLUSTRATED.) พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

 

(ได้แก่หนังสือ ตํารา หรือเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
จะวางไว้ที่จุดนี้หรือที่ทา้ยเลม่ก็ได้ การเขียนก็ให้เป็นไปตามหลักสากล เช่น ชื่อผู้แต่ง./ (ปี่ที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง/
ครั้งทีพ่ิมพ์./จังหวัดที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์ เปน็ต้น) 

 


