
                                   
 

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
รายวิชาปฏิบตังิานสวนประกอบของอาคาร 

 
 ( Performance for Building Components) 

10113401    
  

 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท ์

สาขาวิชาการก่อสร้าง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 



คํานํา 
 

 

   เอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา
รายวิชาปฎิบัติงานสวนประกอบของอาคาร  (Performance for Building Component)  10113401 
สําหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกอสราง โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับ
ขนัตอน เทคนิค วธิกีารก่อสรา้งอาคาร การใชว้สัด ุอุปกรณ์ เครอืงมอืต่างๆในงานก่อสรา้ง 

   ผูเขียนไดรวบรวมจัดทําเก่ียวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบดวย ลักษณะวิชา การแบงบทเรียน 
หัวขอ จุดประสงคการสอนและการประเมินผลรายวิชา  พรอมทั้งไดจัดทํากําหนดการสอนใบเตรียมการสอน
รายสัปดาหตลอดทั้ง 16 สัปดาห ซึ่งประกอบดวย จุดประสงคการสอน เนื้อหาสาระที่สอน วิธกีารสอน 
เอกสารและสื่อประกอบการสอนเปนตน  ทั้งนี้ ผูเขียนคาดหวังวา เอกสารประกอบการสอน ฉบับนี้จะเปน
เอกสารคูมือของอาจารยใชประกอบการสอนที่ไดมีการเตรียมและวางแผนการสอนไวอยางรอบคอบ ซึ่งจะ
สงผลใหการเรียนการสอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 
 
 
 
 
                           (ชื่อ)……………………………………... 

                                                                  (นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

 

   เรื่อง                                                                                          หนา 
1. คํานํา  
2. สารบัญ 

 3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4. ลักษณะรายวิชา 
 5. บทเรียนและหัวชอ 
 6. จุดประสงคการสอน 
 7. การประเมินผลรายวิชา 
 8. ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
 9. กําหนดการสอน 
10. บรรณานุกรม  
11. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 1                                                                          
12. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 2                                                                          
13. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 3 
14. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 4 
15. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 5 
16. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 6 
17. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 7 
18. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 9   (เวนสอบกลางภาคสัปดาหที่ 8) 
19. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 10 
20. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 11 
21. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 12 
22. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 13 
23. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 14 
24. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

วตัถปุระสงคร์ายวิชา  เพือให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ ขนัตอน เทคนิค วธิกีารก่อสรา้งอาคาร การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เครอืงมอืในการ

ปฏบิตังิานส่วนประกอบของอาคาร  

2. สามารถปฏบิตังิานส่วนประกอบของคารวงกบ ประตู-หน้าต่าง การตดิบานประตู-หน้าต่าง

และอุปกรณ์ บนัได ผนัง ฝ้าเพดาน งานตกแต่งพนืไม ้และวสัดุสาํเรจ็รปูประเภทต่างๆ ของ

อาคารบา้นพกัอาศยั 

3. มกีจินิสยัในการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัความปลอดภยั สุขภาพ สงิแวดลอ้ม มุง่

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรูเ้กยีวกบั ขนัตอน เทคนิค วธิกีารก่อสรา้งอาคาร การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เครอืงมอื

ในการปฏบิตังิานส่วนประกอบของอาคาร 

2. เตรยีมความพรอ้มของร่างกาย วสัดุเครอืงมอืและอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานส่วนประกอบ

ของอาคาร  

3. ประกอบ ตดิตงัวงกบ ประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ บนัได ผนัง ฝ้าเพดาน งานตกแต่งพนืไม ้

และวสัดุสําเรจ็รปูประเภทต่างๆ ของอาคารบา้นพกัอาศยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

               ปฏบิตัเิกยีวกบั หลกัการปฏบิตังิานส่วนประกอบของอาคาร ขนัตอน เทคนิค วธิกีารตดิตงั

วงกบประตู-หน้าต่าง การตดิบานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ บนัได ผนัง ฝ้าเพดาน งานตกแต่งพนืไม ้

และวสัดุสําเรจ็รปูประเภทต่างๆ ของอาคารบา้นพกัอาศยั 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 



ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รายวิชาปฎิบัติงานสวนประกอบของอาคาร 
                                     (Performance for Building Component)  10113401  
2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพบังคับวิชาชีพเลือก  
                                      หลักสูตร ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกอสราง          
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศกึษาที่ 1  ชั้นปที่  2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน                 
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบัติ 4  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  32  ชั่วโมง  และ 
                                      นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 30  ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด  
                                      16  สัปดาห    
6. จํานวนหนวยกิต              3  หนวยกิต 
7. จุดมุงหมายรายวิชา      1. แสดงความรูเ้กยีวกบั ขนัตอน เทคนิค วธิกีารก่อสรา้งอาคาร การใชว้สัดุ                                      

อุปกรณ์ เครอืงมอืในการปฏบิตังิานส่วนประกอบของอาคาร 

. เตรยีมความพรอ้มของร่างกาย วสัดุเครอืงมอืและอุปกรณ์ในการ                                  

ปฏบิตังิานส่วนประกอบของอาคาร  

. ประกอบ ตดิตงัวงกบ ประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ บนัได ผนัง ฝ้าเพดาน      

งานตกแต่งพนืไม ้และวสัดุสําเรจ็รปูประเภทต่างๆ ของอาคารบา้นพกัอาศยั 

88. คําอธิบายรายวิชา ปฏบิตัเิกยีวกบั หลกัการปฏบิตังิานส่วนประกอบของอาคาร ขนัตอน เทคนิค 

วธิกีารตดิตงัวงกบประตู-หน้าต่าง การตดิบานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ บนัได 

ผนัง ฝ้าเพดาน งานตกแต่งพนืไม ้และวสัดุสําเรจ็รปูประเภทต่างๆ ของอาคาร

บา้นพกัอาศยั 

 

 

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 



การแบงบทเรียน/หัวขอ 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.  การอ่านแบบและรายการประกอบแบบงานก่อสรา้ง 

          1.1 มีความรูความเขาใจของรูปแบบและรายการประกอบแบบ 
          1.2 มีความเขาใจขอมูลจากรูปและรายการที่ผูควบคุมงานตองศึกษา 
          1.3 สามารถอธิบายการอานรูปแบบและรายการประกอบแบบ  

2 4 

 2 2.  การควบคุมงาน และตรวจงานก่อสรา้งโครงสรา้งคอนกรตี 

           2.1 มีความรูความเขาใจการตรวจงานวางผังและงานฐานราก 
           2.2 มีความรูความเขาใจการตรวจแบบหลอคอนกรีต 
           2.3 สามารถอธิบายการตรวจงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
          2.4 สามารถอธิบายการตรวจงานคอนกรีต 

2 4 

3 3.  การควบคุมงานและตรวจ งานตกแต่ง งานระบบและโครงสรา้งไม ้

           3.1 มีความรูความเขาใจการควบคุมและตรวจงานปูน 
        3.2 มีความรูความเขาใจการตรวจงานไฟฟา 
       3.3 มีความรูความเขาใจการตรวจงานประปาและสุขภัณฑ 
       3.4 มีความรูความเขาใจการตรวจงานสี 
       3.5 มีความรูความเขาใจงานตรวจและควบคุมงานโครงสรางไม 

2 4 

4 4.   การทาํหน้าทจีดัการงานก่อสรา้งของผูค้วบคุมงาน  

           4.1 มีความรูความเขาใจการสั่งงานในสนาม 
        4.2 มีความรูความเขาใจการจัดทําแผนงานและติดตามแผนงาน 

          4.3 มีความรูความเขาใจการบันทึกผลงานและทํารายงาน 
          4.4 มีความรูความเขาใจการตรวจรับงานและมอบผลงาน  

2 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดประสงคการสอน 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.  การอ่านแบบและรายการประกอบแบบงานก่อสรา้ง 

          1.1 ความสําคัญของรูปแบบและรายการประกอบแบบ 
          1.2 ขอมูลจากรูปและรายการที่ผูควบคุมงานตองศึกษา 
          1.3 การอานรูปแบบและรายการประกอบแบบ 
 

2 4 

 2 2.  การควบคุมงาน และตรวจงานก่อสรา้งโครงสรา้งคอนกรตี 

           2.1 การตรวจงานวางผังและงานฐานราก 
           2.2 การตรวจแบบหลอคอนกรีต 
           2.3 การตรวจงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
          2.4 การตรวจงานคอนกรีต 

2 4 

3 3.  การควบคุมงานและตรวจ งานตกแต่ง งานระบบและโครงสรา้งไม ้

           3.1 ควบคุมและตรวจงานปูน 
        3.2 ตรวจงานไฟฟา 
       3.3 ตรวจงานประปาและสุขภัณฑ 
       3.4 ตรวจงานส ี
       3.5 งานตรวจและควบคุมงานโครงสรางไม 

2 4 

4 4.   การทาํหน้าทจีดัการงานก่อสรา้งของผูค้วบคุมงาน  

           4.1 การสั่งงานในสนาม 
        4.2 การจัดทําแผนงานและติดตามแผนงาน 

          4.3 การบันทึกผลงานและทํารายงาน 
          4.4 การตรวจรับงานและมอบผลงาน  

2 
 

4 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตารางคํากริยาที่ใชในการเขียนจุดประสงคการสอน 
1) วิชาที่เปนทฤษฎี (ดานพุทธิพิสัย) 

จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. รูหลัก .........    ทราบถึง......      รูวิธ.ี........... 

(กฎ กฎหมาย นิยาม ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ ) 

บอก....  เลือก..   ระบุ.......   เรียงลําดับ

....................... 

2. เขาใจ…………(จับใจความ แปลความ ตีความ  

    ขยายความ) 

อธิบาย....   ยกตัวอยาง.......   ใหความหมาย .....  

สรุปความ.....     

 3. การนํา.........ไปใช    แกปญหา.........   ใชวธิี

........... 

ใชสูตร.......   คํานวณหาคา......    เขียนแผน......... 

ปรับปรุง…  แกปญหา.... ประมาณคา......   เขียน

โครงการ....... ตรวจสอบ… 

4. การวิเคราะห…………………………. 

   .(ความสําคัญ ความสัมพันธ  หลักการ) 

แยกแยะ.....  จําแนกขอแตกตางของ........ 

เปรียบเทียบ. 

หาความสัมพันธ......... จัดประเภท…… 

ตรวจสอบ…….. เขียนไดอะแกรม………….. 

5. สังเคราะห.......     (ขอความ แผนงาน ความสํา

พันธ) 

ยอ….. สรุป….. ปรับปรุง...... ออกแบบ……    ดัด

แปลง........   เสนอแนะ......  แกไข……... 

6. ประเมินคา........   (อาศัยขอเท็จจริง อาศัยเกณฑ) วิจารณ…. อภิปราย……ตัดสิน.........   วินิจฉัย..... 

กําหนดราคา………    

 

     2) วิชาที่มีปฏิบัต ิ(ดานทักษะพิสัย) 
จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ปฏิบัติ............................ ทดลอง.................................. สราง.......    ตอ.......  แก.......   ประกอบ....   

ออกแบบทําตาม....  ซอม..  ผสม....... วาด....  เลื่อย

.......  ระบาย  

ชั่ง... ตวง.....   วัด.....  

 

 

      3) ทุกรายวิชาตองมีดานจิตใจ (ดานจิตพิสัย) 
จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

รับรู…….    ยอมรับ...... รับฟง....      ทําตาม....   ตั้งใจ….. ถาม…….. 

ตอบสนอง…..  (มีสวนรวม) ตอบ...    ทําตาม..   อาสา....    ชวยเหลือ... บันทึก…. 

เห็นคุณคา…..  (ซาบซึ้ง) สนับสนุน...   โตแยง..     แสดงความคิดเห็น...  

การจัดระบบ……  (ตระหนัก) แสดงความสําคัญ  จัดระเบียบ 

การสรางนิสัย…..  (รับผิดชอบ) พฤติกรรมแสดงออกเชน  สะอาด เรียบรอย ตรงตอเวลา 



การประเมินผลรายวิชา 
 
รายวิชานี้แบงเปน 6  หนวย   แยกได     6  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังนี ้
 

1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเปน ………  สวนโดย 
แบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 40 คะแนน  หรือรอยละ 40 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม 20    
       คะแนน หรือรอยละ20  
  1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน  40  คะแนน  หรือรอยละ  40                 

 
โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป 

 
2. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง 

  2.1  คะแนนสอบรวมตองไมต่ํากวารอยละ  60 
  2.2  มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ  80 
  2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑคาระดับคะแนน 
   
                                 3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 
                                                จะไดรับคาระดับคะแนน F 
                                          3.2  ผูท่ีผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 

     คะแนนรอยละ  80  ขึ้นไป               ไดระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 75-79 ไดระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 70-74 ไดระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 65-69 ไดระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 60-64 ไดระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 55-59 ไดระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 50-54 ไดระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ํากวารอยละ 49 ไดระดับคะแนน  F 

 
 
 
 

 



ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
 

เล
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  คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 

 

 

 

ชื่อบทเรียน 
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วย

 

น้ําหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 
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จํา

 

คว
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เข
าใ
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กา
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ําไ
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ช 

สูง
กว
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1 การอ่านแบบและรายการประกอบแบบงานก่อสรา้ง 25      

2 การควบคุมงาน และตรวจงานก่อสรา้งโครงสรา้งคอนกรตี 25      

3 การควบคุมงานและตรวจ งานตกแต่ง งานระบบและ

โครงสรา้งไม ้

25      

4 การทําหน้าทจีดัการงานก่อสรา้งของผูค้วบคุมงาน 25      

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

        

        

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย)       

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปนการบูรณาการทุกหนวย)  

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งสิ้น 100 

 

 
 

 



กําหนดการสอน 
 

สัปดาหที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ

1 6-7/6/62   การอ่านแบบและรายการประกอบแบบงานก่อสรา้ง  

2 13-14/6/62   ขอมูลจากรูปและรายการที่ผูควบคุมงานตองศึกษา  

3  20-21/6/62   การตรวจงานวางผังและงานฐานราก  

4 27-28/6/62  การตรวจงานวางผังและงานฐานราก  

5 4-5/7/62  การตรวจแบบหลอคอนกรีต  

6 11-12/7/62  การตรวจงานเหล็กเสริมคอนกรีต  

7 18-19/7/62  การตรวจงานเหล็กเสริมคอนกรีต  

8 25-26/7/62  การตรวจงานคอนกรีต  

9 30/7-2/8/62                                 สอบกลางภาค  

10 8-9/8/62  งานตกแต่ง งานระบบและโครงสรา้งไม ้  

11 15-16/8/62  ควบคุมและตรวจงานปูน 
ตรวจงานไฟฟา 

 

12 22-23/8/62  ตรวจงานประปาและสุขภัณฑ  

13 29-30/8/62  ตรวจงานสี  

14 5-6/9/62  งานตรวจและควบคุมงานโครงสรางไม  

15 12-13/9/62  การสั่งงานในสนาม  

16 19-20/9/62  การจัดทําแผนงานและติดตามแผนงาน 
การบันทึกผลงานและทํารายงาน 

 

17 26-27/9/62  การตรวจรับงานและมอบผลงาน  

18 30/9/62-

4/10/62 

 สอบปลายภาค  

 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

อวยชัย สุภาพพจน.  พิมพครั้งที่ 5. การควบคุมงานกอสรางอาคาร. สํานักพิมพศูนยสงเสริมงานวิชาการ.  
กรุงเทพมหานคร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


