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ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิ ชา

20114404 ( การประมาณราคางานก่อสร้าง )
20114404 ( Cost Estimate )
2. สภาพรายวิ ชา
วิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
3. ระดับรายวิ ชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีท่ี 2
4. รายวิ ชาพื้นฐาน .......................................
5. เวลาศึกษา
ทฤษฎี 2 ชัวโมง
่
ปฏิบตั ิ 2 ชัวโมง
่ รวมทัง้ สิ้ น 32 ชัวโมง
่
และนักศึกษา
จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ ตลอด 16 สัปดาห์
( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค)
6. จานวนหน่ วยกิ ต 2
หน่วยกิต
7. จุดมุ่งหมายรายวิ ชา
1. มีความรูแ้ ละเข้าใจหลักการและขัน้ ตอนการประมาณราคา
การลงบัญชีปริมาณวัสดุ แรงงาน
2. สามารถคานวณ จัดทา บัญชี ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าแรงในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
โดยการสืบค้นราคางานก่อสร้างตามมาตรฐานอ้างอิง
3. มีกจิ นิสยั ในการทางานอย่างเป็นขัน้ ตอน เป็ นระเบียบ
รอบคอบและตรงตามกาหนดเวลา
4. นาไปใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างได้
5. ปฏิบตั กิ ารประมาณราคางานก่อสร้างได้
6. จิตพิสยั ในการเรียนมีเจตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประมาณราคา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับขัน้ ตอนการประมาณราคา การคานวณ
8. คาอธิ บายรายวิ ชา
จัดทาบัญชีค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง
การสืบค้นราคาวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานอ้างอิง เพื่อกาหนดราคา
การคิดค่าดาเนินการ กาไร ภาษีในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
หมายเหตุ

1. การเขียนจุดมุง่ หมายรายวิชา ต้อง
1.1 เป็นจุดประส่งค์ทวไป
ั่
1.2 ต้องครอบคลุมทัง้ รายวิชาโดยดูจากคาอธิบายรายวิชาเป็ นหลัก
1.3 เรียงตามลาดับการเรียนรู้ ต่าไปสูง (ขึน้ อยูก่ บั ต้องการให้ผเู้ รียนบรรลุถงึ ระดับใด)
1.4 จานวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ข้อ
2. การแบ่งบท-หัวข้อ
ในทางปฏิบตั ทิ าได้โดยนาเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท
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โดยเรียงลาดับเนื้อหาให้มคี วามต่อเนื่องของเนื้อหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ต่ากว่า 2
หัวข้อ

การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ
บทเรียนที่
1

2

3

4

5

6

รายการ
1. คณิ ตศาสตร์ในงานประมาณราคา
1.1 การบวก ลบ คูณ หาร
1.2 การหาพืน้ ที่
1.3 การหาปริมาตร
2. การประมาณราคางานดิ น
2.1 การหาปริมาณงานดินขุด
2.2 การหาปริมาณงานดินถม
3. การประมาณราคางานโครงสร้าง
3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
3.3 งานลวดผูกเหล็ก
3.4 งานไม้แบบ
3.5 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
4. การประมาณราคางานปูนตกแต่งผนัง
4.1 งานผนังก่ออิฐ
4.2 งานฉาบผนัง
5. การประมาณราคางานผิวพื้น
5.1 งานเทปูนทราย
5.2 งานวัสดุผวิ ชนิดต่างๆ
6. การประมาณราคางานฝ้ าเพดาน
6.1 ฝ้าเพดานวัสดุแผ่นใหญ่ชนิดต่างๆ

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

2

2

2

2

2

3
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7. การประมาณราคางานหลังคา
7.1 งานวัสดุมงุ หลังคาชนิดต่างๆ

2
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8. การประมาณราคางานประตูหน้ าต่ าง
8.1 งานประตูหน้าชนิดต่างๆ
8.2 งานอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ประตูหน้าต่าง
9. การประมาณราคางานสี

2

9

2

9.1 งานสีน้าอะคริลคิ
9.2 งานสีน้ามัน
9.3 งานสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ
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10. งานประมาณราคางานสุขภัณฑ์

2

10.1 สุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ

การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ
บทเรียนที่
11

12

รายการ
11. การประมาณราคางานไฟฟ้ า
11.1 งานระบบควบคุมไฟฟ้า
11.2 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
11.3 งานระบบไฟฟ้ากาลัง
12. งานครุภณ
ั ฑ์
12. ครุภณ
ั ฑ์จดั จ้างหรือสังท
่ า
12. ครุภณ
ั ฑ์จดั ซือ้

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

2

4

จุดประสงค์การสอน
บทเรียนที่
1

2

3

รายการ
1. คณิ ตศาสตร์ในงานประมาณราคา
1.1 สามารถคานวณบวก ลบ คูณ หารได้
1.2 สามารถคานวณหาพืน้ ทีไ่ ด้
1.3 สามารถคานวณหาปริมาตรได้
2. การประมาณราคางานดิ น
2.1 สามารถคานวณหาปริมาณงานดินขุด
2.2 สามารถคานวณหาปริมาณงานดินถม
3. การประมาณราคางานโครงสร้าง
3.1 สามารถประมาณราคางานคอนกรีตโครงสร้าง
3.2 สามารถประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
3.3 สามารถประมาณราคางานลวดผูกเหล็ก
3.4 สามารถประมาณราคางานไม้แบบ
3.5 สามารถประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

2

2

5
4

5

6
7
8

9

10

4. การประมาณราคางานปูนตกแต่งผนัง
4.1 สามารถประมาณราคางานผนังก่ออิฐ
4.2 สามารถประมาณราคางานฉาบผนัง
5. การประมาณราคางานผิวพื้น
5.1 สามารถประมาณราคางานเทปูนทราย
5.2 สามารถประมาณราคางานวัสดุผวิ ชนิดต่างๆ
6. การประมาณราคางานฝ้ าเพดาน
6.1 สามารถประมาณราคาฝ้าเพดานวัสดุแผ่นใหญ่ชนิดต่างๆ
7. การประมาณราคางานหลังคา
7.1 สามารถประมาณราคางานวัสดุมงุ หลังคาชนิดต่างๆ
8. การประมาณราคางานประตูหน้ าต่ าง
8.1 สามารถประมาณราคางานประตูหน้าชนิดต่างๆ
8.2 สามารถประมาณราคางานอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ประตูหน้าต่าง
9. การประมาณราคางานสี
9.1 สามารถประมาณราคางานสีน้ าอะคริลคิ
9.2 สามารถประมาณราคางานสีน้ ามัน
9.3 สามารถประมาณราคางานสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ
10. งานประมาณราคางานสุขภัณฑ์
10.1 สามารถประมาณราคาสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ

2

2

2
2
2

2

2

จุดประสงค์การสอน
บทเรียนที่
11

12

รายการ
11. การประมาณราคางานไฟฟ้ า
11.1 สามารถประมาณราคางานระบบควบคุมไฟฟ้า
11.2 สามารถประมาณราคางานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
11.3 สามารถประมาณราคางานระบบไฟฟ้ากาลัง
12. งานครุภณ
ั ฑ์
12. ครุภณ
ั ฑ์จดั จ้างหรือสังท
่ า
12. ครุภณ
ั ฑ์จดั ซือ้

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

2
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หมายเหตุ การเขียนจุดสงค์การสอน
1. นาชื่อบทเรียนมาเขียนเป็ นจุดประสงค์ทวไป
ั ่ โดย ใช้กริยานา รู้ เข้าใจ นา...........ไปใช้ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทัง้ หมดในบทเรียนนี้
หรือไม่ถา้ เขียนยากก็ให้ทาเป็นชื่อบทก็ได้
2. นาหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทวไปของบท
ั่
ในข้อ 1 ดูจากตารางกริยาใช้นา

ตารางคากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน
1) วิชาที่เป็ นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่

จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1.
สามารถอธิบายขัน้ ตอนขัน้ ตอนการประมาณราคา
มีความรูแ้ ละเข้าใจหลักการและขัน้ ตอนการประมาณราคา การลงบัญชีปริมาณวัสดุ แรงงานได้
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การลงบัญชีปริมาณวัสดุ แรงงาน
2. สามารถคานวณ จัดทา บัญชี ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าแรงในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
โดยการสืบค้นราคางานก่อสร้างตามมาตรฐานอ้างอิง
3. มีกจิ นิสยั ในการทางานอย่างเป็ นขัน้ ตอน เป็ นระเบียบ
รอบคอบและตรงตามกาหนดเวลา

สามารถแสดงวิธที าจัดทา บัญชี ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าแรงในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
โดยการสืบค้นราคางานก่อสร้างตามมาตรฐานอ้างอิงได้
มีกจิ นิสยั ในการทางานอย่างเป็นขัน้ ตอน เป็ นระเบียบ
รอบคอบและตรงตามกาหนดเวลา

2) วิชาที่มีปฏิบตั ิ (ด้านทักษะพิสยั )

จุดประสงค์ทวไป
ั่
จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
ปฏิบตั กิ ารคานวณหาปริมาณวัสดุ,ปริมาณค่าแรงในงานก่อสร้างได้ สามารถทารายการคานวณหาปริมาณวัสดุ,ปริมาณค

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่
มีกจิ นิสยั ในการทางานอย่างเป็นขัน้ ตอน
เป็นระเบียบ รอบคอบและตรงตามกาหนดเวลา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เห็นคุณค่าในการคานวณหาปริมาณวัสดุ,ค่าแรง

จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
มีกจิ นิสยั ในการทางานอย่างเป็นขัน้ ตอน เป็ นระเบียบ
รอบคอบและตรงตามกาหนดเวลา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เห็นคุณค่าในการคานวณหาปริมาณวัสดุ,ค่าแรง

การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบ่งเป็ น 12 หน่วย แยกได้
1. วิธกี าร

12 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดาเนินการ ดังนี้

ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็ น 4 ส่วนโดย
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แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม ทัง้ รายวิชา 100 คะแนนดังนี้
1.1 ผลงานทีม่ อบหมาย 40 คะแนน หรือร้อยละ 40
1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน หรือร้อยละ 20
1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน หรือร้อยละ 20
1.4 จิตพิสยั 20 คะแนน หรือร้อยละ 20
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา

ผูท้ จ่ี ะผ่านรายวิชานี้จะต้อง
2.1 คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
2.2 มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2.3 ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค

3. เกณฑ์ค่าระดับคะแนน
3.1 พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2 ผูท้ ไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 2
จะได้รบั ค่า
ระดับคะแนน F
3.2 ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์ขอ้ 2 จะได้รบั ค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ ไป
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
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 50
ได้ระดับคะแนน F
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ตารางกาหนดน้าหนักคะแนน

คณิตศาสตร์ในงานประมาณราคา
การประมาณราคางานดิน
การประมาณราคางานโครงสร้าง
การประมาณราคางานปูนตกแต่งผนัง
การประมาณราคางานผิวพืน้
การประมาณราคางานฝ้าเพดาน
การประมาณราคางานหลังคา
การประมาณราคางานประตูหน้าต่าง
การประมาณราคางานสี
งานประมาณราคางานสุขภัณฑ์
การประมาณราคางานไฟฟ้า
งานครุภณ
ั ฑ์

ก คะแนนภาควิ ชาการ (พุทธิ พิสยั และทักษะพิ สยั )
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้ นงาน
ข
เป็ นการบูรณาการทุกหน่ วย)
ค คะแนนจิ ตพิ สยั
รวมทัง้ สิ้ น

ทักษะพิ สยั

สูงกว่า

คะแนนรายหน่ วย
ความรู้ความจา
ความเข้าใจ

เลขที่บทเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อบทเรียน

การนาไปใช้

น้าหนักคะแนน
พุทธิ พิสยั

คะแนนรายบทเรียนและน้าหนักคะแนน

3
3
10
5
5
2
5
5
2
3
5
2
30
50
20
100

หมายเหตุ
1. การกาหนดคะแนนในรายบท ให้ใช้เวลาทีใ่ ช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ
กาหนดก็ได้
2. การกาหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสยั (ความรูค้ วามจา ความเข้าใจ การนาไปใข้ และ
สูงกว่า) ให้ใช้วธิ รี วมจานวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน แล้วเทียบเป็นสัดส่วน
ในการกาหนดคะแนนก็ได้ เช่นหน่วยทีห่ นึ่ง 10 คะแนน เมือ่ นับจุดประสงค์ มีระดับความรูค้ วามจา 3
ข้อ
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ความเข้าใจ 9 ข้อ การนาไปใข้ 18 ข้อ เมือ่ เทียบสัดส่วนจะได้ความรูค้ วามจา 1 คะแนน ความเข้าใจ 3
คะแนน และการนาไปใข้ 6 คะแนน(ถ้าเป็ นทศนิยมให้ปดั เป็ นจานวนเต็ม)

กาหนดการสอน
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

วัน / เดือน คาบที่
รายการสอน
8 / พ.ย.
5-6 คณิตศาสตร์ในงานประมาณราคา / การประมาณราคางานดิน
15 / พ.ย.
5-6 แบบฟอร์มทารายการงานประมาณราคา
22 / พ.ย.
5-6 การประมาณราคางานโครงสร้าง / คอนกรีต
29 / พ.ย.
5-6 การประมาณราคางานโครงสร้าง / คอนกรีต / งานไม้แบบ
6 / ธ.ค.
5-6 การประมาณราคางานโครงสร้าง / เหล็กเสริมคอนกรีต
13 / ธ.ค.
5-6 การประมาณราคางานโครงสร้าง / เหล็กเสริมคอนกรีต
20 / ธ.ค.
5-6 การประมาณราคางานปูนตกแต่งผนัง
27 / ธ.ค.
5-6 การประมาณราคางานผิวพืน้
3 / ม.ค.
5-6
สอบกลางภาค
10 / ม.ค.
5-6 การประมาณราคางานฝ้าเพดาน
17 / ธ.ค.
5-6 การประมาณราคางานหลังคา
24 / ธ.ค.
5-6 การประมาณราคางานประตูหน้าต่าง
31 / ธ.ค.
5-6 การประมาณราคางานสี
7 / ก.พ.
5-6 งานประมาณราคางานสุขภัณฑ์
14 / ก.พ.
5-6 การประมาณราคางานไฟฟ้า
21 / ก.พ.
5-6 งานครุภณ
ั ฑ์
28 / ก.พ.
5-6
7 / มี.ค.
สอบปลายภาค

หมายเหตุ

11

บรรณานุกรม
รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย./(2544)การประมาณราคาก่อสร้าง/พิมพ์ครัง้ ที่ 26 /กรุงเทพฯ :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป่ นุ่ )

(ได้แก่หนังสือ ตารา
หรือเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนจะวางไว้ที่จดุ
นี้ หรือที่ท้ายเล่มก็ได้ การเขียนก็ให้เป็ นไปตามหลักสากล เช่น ชื่อผูแ้ ต่ง./ (ปี่ ที่ พิมพ์)./
ชื่อเรื่อง/ครัง้ ที่พิมพ์./จังหวัดที่พิมพ์:/สานักพิ มพ์ เป็ นต้น)

