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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชือ่วิชา             20114906 กฎหมายอาคาร 
                                     (Building Law) 
2.  สภาพรายวิชา                รายวิชาปรับพ้ืนฐาน  
                                       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง         
3.  ระดับรายวิชา                 ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1/3 สถ. 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน              - 
5.  เวลาศึกษา                    ทฤษฎี  2  ช่ัวโมง    ปฏิบัติ 0  ช่ัวโมง รวมทั้งสิน้ 32  ช่ัวโมง  และนักศกึษา 
                                       จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 4  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สปัดาห์    
                                      ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จํานวนหนว่ยกิต              2 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา          1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการ ความมุ่งหมายของกฎหมายควบคุมอาคาร 

     2. จําแนกขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับ กฎหมายควบคุมอาคารและการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

       4. เลือกใช้ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
     5. ลําดับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
    6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
8. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการของกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมอาคาร อาคารสถาปัตยกรรม

ควบคุม การย่ืนขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
 

   
 

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.  กฎหมายควบคุมอาคาร 
          1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
          1.2 บทกําหนดโทษกฎหมายก่อสร้าง 
           

2  

2 2. คาํนิยาม, การเรียกชื่ออาคาร 
           2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
           2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 
           2.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 
           2.4 กฎกระทรวง 
           2.5 พระราชบัญญัติสถาปนิก 

2  

3 3. ข้อกําหนดเก่ียวกับบ้านพกัอาศัย 
           3.1 อาคารอยู่อาศัย 

        3.2 ห้องแถวและตึกแถว 
        3.3 อาคารสาธารณะ 
        3.4 อาคารพาณิชย์ 
        3.5 โรงงาน และคลังสนิค้า 
        3.6 อาคารสํานักงาน 
        3.7 ภัตตาคาร 
        3.8 อาคารพิเศษ 
        3.9 อาคารขนาดใหญ ่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง 
        3.10 อาคารควบคุมการใช้ 

2  

4 4. ระยะหา่งอาคารกับแนวเขตที่ดิน 
           4.1 ระยะห่างฝาอาคารกับแนวเขตที่ดินข้างเคียง 

        4.2 ระยะถอยร่นแนวอาคารจากแนวเขตถนนสาธารธณะ 
        4.3 ระยะถอยร่นจากแหล่งนํ้าสาธารณะ 
        4.4 ระยะห่างแนวเขตที่ดินของ พ.ร.บ.การผังเมือง         

2 
 

 

5 5. ทึ่ว่างปราศจากสิ่งปกคลมุ 
           5.1 ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 

        5.2 ที่ว่างระหว่างตึกแถว ห้องแถว และบ้านแถว 
        5.3 ระยะห่างอาคาร 2 หลัง ในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 
        5.4 กําหนดความยาวแนวเขตที่ดิน 
     
 

2  
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6 6.  ช่องเปิด ประตู-หนา้ต่าง 
           6.1 ความหมายของช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง 

        6.2 ขนาดพ้ืนที่ ช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง 
        6.3 ข้อกําหนดประตูห้องครัว 
        6.4 การระบายอากาศด้วยวิธีกล 

2  

7 7. พื้นทีห่้อง ช่องทางเดิน และความสูงระหว่างชัน้ 
          7.1 ขนาดพ้ืนที่ห้อง 
          7.2 ขนาดพ้ืนที่ช้ันลอย 
          7.3 ความกว้างช่องทางเดินในอาคาร 
          7.4 ความสูงระหว่างช้ัน 
          7.5 ความสูงพ้ืนช้ันล่างของตึกแถวริมถนนสาธารณะ 
          7.6 ความสูงของกันสาดตึกแถวริมถนนสาธารณะ 

2  

8 8. บันได 
           8.1 ความกว้างบันได ความกว้างลูกนอน และความสูงลูกต้ัง 
           8.2 ราวบันได ชานพักบันได และโถงหน้าบันได 
           8.3 ระยะห่างบันได 
           8.4 ระยะเหลื่อมขั้นบันได และจมกูกันลื่น 
           8.5 บันไดสําหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา 
           8.6 บันไดหนีไฟ 

2  

9 9. การป้องกันอัคคีภัย 
           9.1 คํานิยามวัสดุถาวร วัสดุทนไฟ และผนังกันไฟ 
           9.2 ข้อกําหนดวัสดุทนไฟและผนังกันไฟ 
           9.3 บันได และประตูหนีไฟ 
           9.4 สัญญาณเตือนไฟไหม้พร้อมถังดับเพลิง 
           9.5 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิง 
           9.6 การหนีไฟทางอากาศ 
           9.7 ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

2  

10 10. งานสุขาภิบาล 
           10.1 ความหมายที่เก่ียวข้องกับงานสุขาภิบาล 
           10.2 การบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง 
           10.3 ประเภทอาคารท่ีต้องจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
           10.4 ระบบประปา 
           10.5 การกําจัดขยะมูลฝอย 
 

2  

11 11. ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
           11.1 สัญลักษณท์ี่เก่ียวข้องกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
           11.2 ประเภทอาคารท่ีกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ 
           11.3 ทางลาด บันได ลิฟต์และที่จอดรถ 
 

2  



4 
 

           11.4 ทางเดิน และห้องนํ้า ห้องส้วม 
           11.5 พ้ืนผิวต่างสัมผัส 

12 12. งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
           12.1 ความหมายที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
           12.2 การคํานวณสว่นต่าง ๆ ของอาคาร 
           12.3 ความหนาคอนกรีตห่อหุ้มเหล็กเสริม 
           12.4 เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ 
           12.5 ไม ้
           12.6 นํ้าหนักบรรทกุ 
           12.7 แรงลม 
           12.8 วัดสุตกแต่งผิวอาคาร 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

จุดประสงค์การสอน 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 1.  รู้ กฎหมายควบคุมอาคาร 
          1.1 สามารถอธิบาย ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
          1.2 สามารถอธิบาย บทกําหนดโทษกฎหมายก่อสร้าง 
           

2  

2 2. รู้ คาํนิยาม, การเรียกชื่ออาคาร 
           2.1 สามารถอธิบาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
           2.2 สามารถอธิบาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 
           2.3 สามารถอธิบาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 
           2.4 สามารถอธิบาย กฎกระทรวง 
           2.5 สามารถอธิบาย พระราชบัญญัติสถาปนิก 

2  

3 3. รู้ ข้อกําหนดเก่ียวกับบ้านพักอาศัย 
           3.1 สามารถอธิบาย อาคารอยู่อาศัย 

        3.2 สามารถอธิบาย ห้องแถวและตึกแถว 
        3.3 สามารถอธิบาย อาคารสาธารณะ 
        3.4 สามารถอธิบาย อาคารพาณิชย์ 
        3.5 สามารถอธิบาย โรงงาน และคลงัสินค้า 
        3.6 สามารถอธิบาย อาคารสํานักงาน 
        3.7 สามารถอธิบาย ภัตตาคาร 
        3.8 สามารถอธิบาย อาคารพิเศษ 
        3.9 สามารถอธิบาย อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ
อาคารสูง 
        3.10 สามารถอธิบาย อาคารควบคุมการใช้ 

2  

4 4. รู้ ระยะหา่งอาคารกับแนวเขตที่ดิน 
           4.1 สามารถอธิบาย ระยะห่างฝาอาคารกับแนวเขตที่ดินข้างเคียง 

        4.2 สามารถอธิบาย ระยะถอยร่นแนวอาคารจากแนวเขตถนน
สาธารธณะ 
        4.3 สามารถอธิบาย ระยะถอยร่นจากแหล่งนํ้าสาธารณะ 
        4.4 สามารถอธิบาย ระยะห่างแนวเขตที่ดินของ พ.ร.บ.การผังเมือง     

2 
 

 

5 5. รู้ ทึ่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 
           5.1 สามารถอธิบาย ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 

        5.2 สามารถอธิบาย ที่ว่างระหว่างตึกแถว ห้องแถว และบ้านแถว 
        5.3 สามารถอธิบาย ระยะห่างอาคาร 2 หลัง ในทีดิ่นเจ้าของเดียวกัน 
        5.4 สามารถอธิบาย กําหนดความยาวแนวเขตที่ดิน 
     
 

2  
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6 6. รู้ ช่องเปิด ประตู-หนา้ต่าง 
           6.1 สามารถอธิบาย ความหมายของช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง 

        6.2 สามารถอธิบาย ขนาดพ้ืนที่ ช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง 
        6.3 สามารถอธิบาย ข้อกําหนดประตูห้องครัว 
        6.4 สามารถอธิบาย การระบายอากาศด้วยวิธีกล 

2  

7 7. รู้ พื้นทีห่้อง ช่องทางเดิน และความสูงระหว่างชัน้ 
          7.1 สามารถอธิบาย ขนาดพ้ืนที่ห้อง 
          7.2 สามารถอธิบาย ขนาดพ้ืนที่ช้ันลอย 
          7.3 สามารถอธิบาย ความกว้างช่องทางเดินในอาคาร 
          7.4 สามารถอธิบาย ความสูงระหว่างช้ัน 
          7.5 สามารถอธิบาย ความสูงพ้ืนช้ันล่างของตึกแถวริมถนนสาธารณะ 
          7.6 สามารถอธิบาย ความสูงของกันสาดตึกแถวริมถนนสาธารณะ 

2  

8 8. รู้ บันได  
           8.1 สามารถอธิบาย ความกว้างบันได ความกว้างลูกนอน และความ
สูงลูกต้ัง 
           8.2 สามารถอธิบาย ราวบันได ชานพักบันได และโถงหน้าบันได 
           8.3 สามารถอธิบาย ระยะห่างบันได 
           8.4 สามารถอธิบาย ระยะเหลื่อมขั้นบันได และจมูกกันลื่น 
           8.5 สามารถอธิบาย บันไดสําหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ
คนชรา 
           8.6 สามารถอธิบาย บันไดหนีไฟ 

2  

9 9. รู้ การป้องกันอัคคีภัย 
           9.1 สามารถอธิบาย คํานิยามวัสดุถาวร วัสดุทนไฟ และผนังกันไฟ 
           9.2 สามารถอธิบาย ข้อกําหนดวัสดุทนไฟและผนังกันไฟ 
           9.3 สามารถอธิบาย บันได และประตูหนีไฟ 
           9.4 สัญญาณเตือนไฟไหม้พร้อมถังดับเพลิง 
           9.5 สามารถอธิบาย ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิง 
           9.6 สามารถอธิบาย การหนีไฟทางอากาศ 
           9.7 สามารถอธิบาย ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

2  

10 10. รู้ งานสุขาภิบาล 
           10.1 สามารถอธิบาย ความหมายที่เก่ียวข้องกับงานสุขาภิบาล 
           10.2 สามารถอธิบาย การบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง 
           10.3 สามารถอธิบาย ประเภทอาคารท่ีต้องจัดให้มีระบบบําบัดนํ้า
เสีย 
           10.4 สามารถอธิบาย ระบบประปา 
           10.5 สามารถอธิบาย การกําจัดขยะมูลฝอย 
 

2  
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11 11. รู้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
           11.1 สามารถอธิบาย สัญลักษณท์ีเ่ก่ียวข้องกับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา 
           11.2 สามารถอธิบาย ประเภทอาคารท่ีกําหนดสิง่อํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้พิการ 
           11.3 สามารถอธิบาย ทางลาด บันได ลิฟต์และทีจ่อดรถ 
           11.4 สามารถอธิบาย ทางเดิน และห้องนํ้า ห้องส้วม 
           11.5 สามารถอธิบาย พ้ืนผิวต่างสัมผัส 

2  

12 12. รู้ งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
           12.1 สามารถอธิบาย ความหมายที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
           12.2 สามารถอธิบาย การคํานวณส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 
           12.3 สามารถอธิบาย ความหนาคอนกรีตห่อหุ้มเหล็กเสริม 
           12.4 สามารถอธิบาย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
           12.5 สามารถอธิบาย ไม ้
           12.6 สามารถอธิบาย นํ้าหนักบรรทุก 
           12.7 สามารถอธิบาย แรงลม 
           12.8 สามารถอธิบาย วัดสุตกแต่งผิวอาคาร 

2  

 
 
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 กฎหมายอาคาร สามารถอธิบาย กฎหมายอาคารได้ 
2. เข้าใจ ความสําคัญของกฎหมายอาคาร จําแนกขั้นตอน ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างได้ 

 3. นําความรู้เก่ียวกับ กฎหมายอาคาร มาใช้เพ่ืองาน
ออกแบบ และการขออนุญาตก่อสร้าง 

สามารถเลือกใช้ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงาน
ออกแบบได้ 

4. วิเคราะห์ ขอ้กฎหมาย สําหรับการออกแบบอาคาร
ประเภทต่าง ๆ 

สามารถลําดับขั้นตอน การย่ืนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ได้  

5. สังเคราะห์ หลักการ ข้อกฎหมายอาคาร เพ่ือการ
ออกแบบ และการย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง 

นําหลักการ ขอ้กฎหมายมาใช้ เพ่ือการออกแบบ และ
การย่ืนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

6. ประเมินค่า สามารถติดตามวัดผลความรู้ ความเข้าใจ 
กฎหมายอาคาร 

พิจารณา โดยการนําเสนองานเก่ียวกับ ข้อมูล กฎหมาย
อาคาร เพ่ือการย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง 

2) วิชาที่มีปฏิบัติ (ด้านทักษะพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

ปฏิบัติโดยการนําเอาข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับอาคาร 
มาใช้เพ่ือการออกแบบ และการขออนุญาตก่อสร้าง 
 

สามารถนําเสนอ โดยการนําเอาข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง
กับอาคาร มาใช้เพ่ือการออกแบบ และการขออนุญาต
ก่อสร้าง 

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 
เลข

ที่บ
ทเรี

ยน
   คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ําหนักคะแนน 
พุทธพิิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ยั 

คว
าม

รู้-ค
วา

มจํ
า 

คว
าม

เข้า
ใจ

 

กา
รน

ําไป
ใช

 ้

สูง
กว่

า 

1 กฎหมายควบคุมอาคาร 5      
2 คํานิยาม, การเรียกช่ืออาคาร 5      
3 ข้อกําหนดเก่ียวกับบ้านพักอาศัย 5      
4 ระยะห่างอาคารกับแนวเขตที่ดิน 5      
5 ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 3      
6 ช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง 3      
7 พ้ืนที่ห้อง ช่องทางเดิน และความสูงระหว่างช้ัน 2      
8 บันได 2      
9 การป้องกันอัคคีภัย 3      
10 งานสุขาภิบาล 2      
11 ผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา 3      
12 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 2      
        
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. 1-2 กฎหมายควบคุมอาคาร  
2 16/พ.ย. 1-2 คํานิยาม, การเรียกช่ืออาคาร  
3  23/พ.ย. 1-2 ข้อกําหนดเก่ียวกับบ้านพักอาศัย  
4 30/พ.ย. 1-2 ข้อกําหนดเก่ียวกับบ้านพักอาศัย  
5 7/ธ.ค. 1-2 ระยะห่างอาคารกับแนวเขตที่ดิน  
6 14/ธ.ค. 1-2 ระยะห่างอาคารกับแนวเขตที่ดิน  
7 21/ธ.ค. 1-2 ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม  
8 28/ธ.ค. 1-2 ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม  
9 4/ม.ค. 1-2 ช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง  
10 7-11/ม.ค. 1-2 สอบกลางภาค  
11 18/ม.ค. 1-2 พ้ืนที่ห้อง ช่องทางเดิน และความสูงระหว่างช้ัน  
12 25/ม.ค. 1-2 บันได  
13 1/ก.พ. 1-2 การป้องกันอัคคีภัย  
14 8/ก.พ. 1-2 งานสุขาภิบาล  
15 15/ก.พ. 1-2 ผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา  
16 22/ก.พ. 1-2 ผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา  
17 1/มี.ค. 1-2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง  
18 4-8/มี.ค. 1-2 สอบปลายภาค  
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 (ได้แก่หนังสือ ตํารา หรือเอกสารอ่ืนๆที่ใช้ประกอบในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
จะวางไว้ที่จุดนี้หรือที่ทา้ยเลม่ก็ได้ การเขียนก็ให้เป็นไปตามหลักสากล เช่น ชื่อผู้แต่ง./ (ปี่ที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง/
ครั้งทีพ่ิมพ์./จังหวัดที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์ เปน็ต้น) 

 


