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ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิ ชา

20114702 ( การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก )
20114702 ( Reinforced Concrete Design )
2. สภาพรายวิ ชา
วิชาชีพเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
3. ระดับรายวิ ชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีท่ี 2
4. รายวิ ชาพื้นฐาน .......................................
5. เวลาศึกษา
ทฤษฎี 2 ชัวโมง
่
ปฏิบตั ิ 0 ชัวโมง
่ รวมทัง้ สิ้ น 32 ชัวโมง
่
และนักศึกษา
จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 4 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ ตลอด 16 สัปดาห์
( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค)
6. จานวนหน่ วยกิ ต 2
หน่วยกิต
7. จุดมุ่งหมายรายวิ ชา
1. รูห้ ลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธหี น่วยแรงใช้งาน
2. สามารถออกแบบคานพืน้ บันไดเสาและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเ
หล็ก
4. จิตพิสยั ในการเรียนมีเจตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี
มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กน้ าหนักทีก่ ระทาต่
8. คาอธิ บายรายวิ ชา
อชิ้ น ส่ ว นของโครงสร้ า งคอนกรีต เสริ ม เห ล็ ก ออกแบบคานพื้ น บั น ได
เสาและฐานรากโดยวิธหี น่วยแรงใช้งาน
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
โดยเรียงลาดับเนื้อหาให้มคี วามต่อเนื่องของเนื้อหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ต่ากว่า 2
หัวข้อ
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ
บทเรียนที่

รายการ

1

1. ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับคอนกรีต,คอนกรีตเสริ มเหล็ก
1.1 ปูนซีเมนต์,ทราย,หิน
1.2 เหล็กเส้น
1.3 การผสมคอนกรีต
2. สัญลักษณ์,ความหมายในการคานวณ
2.1 สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการคานวณ
2.2 หน่วยแรงทีย่ อมให้ของคอนกรีต
2.3 หน่วยแรงทีย่ อมให้ของเหล็กเสริม
3. การออกแบบพื้น ค.ส.ล.(วางบนพื้น)
3.1 การวิเคราะห์ชนิดชนิดของพืน้ ค.ส.ล.
3.2 ขัน้ ตอนการคานวณพืน้ ค.ส.ล.ชนิดวางบนพืน้
4.การออกแบบพื้น ค.ส.ล.(พื้นทางเดียว)
4.1การวิเคราะห์ชนิดชนิดของพืน้ ค.ส.ล.
4.2ขัน้ ตอนการคานวณพืน้ ค.ส.ล.ชนิดพืน้ ทางเดียว
5. การออกแบบพื้น 2 ทาง
5.1การวิเคราะห์ชนิดชนิดของพืน้ ค.ส.ล.
5.2ขัน้ ตอนการคานวณพืน้ ค.ส.ล.ชนิดพืน้ ทางเดียว
6. การออกแบบคานคอนกรีตเสริ มเหล็ก
6.1 ประเภทของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
6.2 พฤติกรรมของคานเมือ่ รับน้ าหนัก
6.3 การใช้เหล็กเสริมรับแรงเฉือน
6.4 เกณฑ์บงั คับสาหรับเหล็กเสริมรับแรงเฉือนตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
6.5 ขัน้ ตอนการออกแบบ คาน ค.ส.ล.
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่
ท
ป
2

2

2

2

2

2

3
7

8

7.การออกแบบเสา ค.ส.ล.
7.1 การรับหนักหนักของเสา
7.2 ข้อกาหนดการออกแบบเสาตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
8.การจัดเหล็กเสริ มในเสาชนิ ดต่าง ๆ
8.1 ลักษณะการจัดวางเหล็กแกนของเสา ค.ส.ล.
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ
บทเรียนที่

รายการ
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9. การออกแบบเสาสัน้ -ยาว
9.1ขัน้ ตอนการคานวณเสา ค.ส.ล.
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10.การออกแบบฐานราก

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

2

4

จุดประสงค์การสอน
บทเรียนที่
1

2

3

4

5

รายการ
1. ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับคอนกรีต,คอนกรีตเสริ มเหล็ก
1.4 ปูนซีเมนต์,ทราย,หิน
1.5 เหล็กเส้น
1.6 การผสมคอนกรีต
2. สัญลักษณ์,ความหมายในการคานวณ
2.4 สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการคานวณ
2.5 หน่วยแรงทีย่ อมให้ของคอนกรีต
2.6 หน่วยแรงทีย่ อมให้ของเหล็กเสริม
3. การออกแบบพื้น ค.ส.ล.(วางบนพื้น)
3.3 การวิเคราะห์ชนิดชนิดของพืน้ ค.ส.ล.
3.4 ขัน้ ตอนการคานวณพืน้ ค.ส.ล.ชนิดวางบนพืน้
4.การออกแบบพื้น ค.ส.ล.(พื้นทางเดียว)
4.1การวิเคราะห์ชนิดชนิดของพืน้ ค.ส.ล.
4.2ขัน้ ตอนการคานวณพืน้ ค.ส.ล.ชนิดพืน้ ทางเดียว
5. การออกแบบพื้น 2 ทาง
5.1การวิเคราะห์ชนิดชนิดของพืน้ ค.ส.ล.
5.2ขัน้ ตอนการคานวณพืน้ ค.ส.ล.ชนิดพืน้ ทางเดียว
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6. การออกแบบคานคอนกรีตเสริ มเหล็ก
6.1 ประเภทของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
6.2 พฤติกรรมของคานเมือ่ รับน้ าหนัก
6.3 การใช้เหล็กเสริมรับแรงเฉือน
6.4 เกณฑ์บงั คับสาหรับเหล็กเสริมรับแรงเฉือนตามมาตรฐาน
ว.ส.ท.
6.5 ขัน้ ตอนการออกแบบ คาน ค.ส.ล.
7.การออกแบบเสา ค.ส.ล.
7.1การรับหนักหนักของเสาข้อกาหนดการออกแบบเสาตามมาตรฐาน
ว.ส.ท.
8.การจัดเหล็กเสริ มในเสาชนิ ดต่าง ๆ
8.1 ลักษณะการจัดวางเหล็กแกนของเสา ค.ส.ล.
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9. การออกแบบเสาสัน้ -ยาว
9.1ขัน้ ตอนการคานวณเสา ค.ส.ล.
10.การออกแบบฐานราก

ตารางคากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน
1) วิชาที่เป็ นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่
1. 1. อธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธหี น่วยแรงใช้งาน

สามารถอธิบาย

2. เข้าใจหลักการออกแบบคานพืน้ บันไดเสาและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไปใช้ในงานก่อสร้างได้
4. จิตพิสยั ในการเรียนมีเจตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี
มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สามารถออกแบ
สามารถอธิบาย

จิตพิสยั ในการเ
มีคุณธรรมและ

2) วิชาที่มีปฏิบตั ิ (ด้านทักษะพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่

จุดประสงค์เชิ งพ
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ปฏิบตั หิ ลักการออกแบบคานพืน้ บันไดเสาและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถปฏิบตั หิ ลักการออกแบบคานพืน้ บันไ

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่

จุดประสงค์เชิ ง
ใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบคาน

มีเจตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบคานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
จดบันทึกข้อมูลเป็ นประโยชน์ในการเรียนรู้
เห็นคุณค่าในการทาแผนการออกแบบคานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถแสดงความคิดเห็นในแผนการออกแบ
การจัดระบบการออกแบบคานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามารถแสดงความสาคัญการออกแบบคานโ

การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบ่งเป็ น 10 หน่วย แยกได้

10 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดาเนินการ ดังนี้

1. วิธกี าร

ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็ น 4 ส่วนโดย
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
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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

ตารางกาหนดน้าหนักคะแนน

1. ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอนกรีต,คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. สัญลักษณ์,ความหมายในการคานวณ
3. การออกแบบพืน้ ค.ส.ล.(วางบนพืน้ )

5
5
5

ทักษะพิ สยั

สูงกว่า

คะแนนรายหน่ วย
ความรู้ความจา
ความเข้าใจ

เลขที่บทเรียน
1
2
3

ชื่อบทเรียน

การนาไปใช้

น้าหนักคะแนน
พุทธิ พิสยั

คะแนนรายบทเรียนและน้าหนักคะแนน

8
4
5
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8
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4.การออกแบบพืน้ ค.ส.ล.(พืน้ ทางเดียว)
5. การออกแบบพืน้ 2 ทาง
6. การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
7.การออกแบบเสา ค.ส.ล.
8.การจัดเหล็กเสริมในเสาชนิดต่าง ๆ
9. การออกแบบเสาสัน้ -ยาว
10.การออกแบบฐานราก

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

5
5
5
5
5
5
5

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
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

วัน / เดือน คาบที่
รายการสอน
5 / พ.ย.
3-4 1. ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอนกรีต,คอนกรีตเสริมเหล็ก
12 / พ.ย.
3-4 2. สัญลักษณ์,ความหมายในการคานวณ
19 / พ.ย.
3-4 3. การออกแบบพืน้ ค.ส.ล.(วางบนพืน้ )

หมายเหตุ

9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

26 / พ.ย.
3 / ธ.ค.
10 / ธ.ค.
17 / ธ.ค.
24 / ธ.ค.
31 / ธ.ค.
7 / ม.ค.
14 / ธ.ค.
21 / ธ.ค.
28 / ธ.ค.
21 / ธ.ค.
28 / ธ.ค.
4 / ก.พ.
11 / ก.พ.
18 / ก.พ.

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
1-2
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

3. การออกแบบพืน้ ค.ส.ล.(วางบนพืน้ )
4.การออกแบบพืน้ ค.ส.ล.(พืน้ ทางเดียว)
4.การออกแบบพืน้ ค.ส.ล.(พืน้ ทางเดียว)
5. การออกแบบพืน้ 2 ทาง
5. การออกแบบพืน้ 2 ทาง
สอบกลางภาค
6. การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
7.การออกแบบเสา ค.ส.ล.
8.การจัดเหล็กเสริมในเสาชนิดต่าง ๆ
9. การออกแบบเสาสัน้
9. การออกแบบเสายาว
10.การออกแบบฐานราก
10.การออกแบบฐานราก
สอบปลายภาค

บรรณานุกรม

10
รศ.กวี หวังนิเวศกุล./(2006) การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบือ้ งต้น /กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชัน,บมจ.
่

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

