
 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

รหัส   10306101 วชิางานก่อสร้างอาคาร 1 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 

 

 

จัดทาํโดย 

อาจารย์เชาวลติ   สุขคะนนท์ 

สาขาวชิาการก่อสร้าง 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 
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 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                            มหาวทิยาลยันครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดของรายวชิา 

 

สาขาวชิา/คณะ 

สาขาวชิาการก่อสร้าง                 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยันครพนม 

 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 

                       10306101 วชิางานก่อสร้างอาคาร 1 

 

2.จํานวนหน่วยกติ 

                            2 หน่วยกิต 

3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 

     3.1  หลกัสูตร 

          ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 

ช่างอุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

อาจารยเ์ชาวลิต  สุขคะนนท ์

5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  ระดบัชั้น ปวช. 

6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

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

7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 

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

8.สถานทีเ่รียน 

หอ้ง .......................................................................สาขาวชิาการก่อสร้าง 

9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 

              1 พฤศจิกายน  2556 

 

 



1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 

รหสัวชิา    10306101 วชิางานก่อสร้างอาคาร 1    จาํนวน  2 หน่วยกิต 

 ชั้น ปวช.  สาขาวชิาการก่อสร้าง 

 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน

ท
กัษ

ะพ
สิัย

(5
) 

  ด้
าน

จิต
พ

สิัย
(5

) 

รว
ม

(4
0)

 

ลาํ
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

จํา
น

วน
ชั่ว

โม
ง 

คว
าม

รู้ 
(5

) 

คว
าม

ข้า
ใจ

(5
) 

นํ
าไ

ป
ใช้

(5
) 

วเิ
คร

าะ
ห์

(5
) 

สัง
เค

รา
ะห์

(5
) 

ป
ระ

เม
ิน

ค่า
(5

) 

1. ขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างอาคาร            

2. วิธีการก่อสร้างอาคาร            

3. การเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงาน

ก่อสร้างอาคาร 

           

4. งานก่อสร้างอาคาร งานฐานราก            

5. งานก่อสร้างอาคาร งานเสา            

6. งานก่อสร้างอาคาร งานคาน            

7. งานก่อสร้างอาคาร งานพ้ืน            

8. งานก่อสร้างอาคาร งานโครงหลงัคา            

9. โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็            

10. โครงสร้างไม ้            

11. โครงสร้างงานเหลก็            

            

            

            

            

รวมคะแนน            

ลาํดับความสําคัญ            

 

คําอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   

 

 

 



1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา  20306103  ช่ือวชิาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

จาํนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิตจาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์  6 ชัว่โมง  รวม   108 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่1 

ช่ือหน่วยการสอน   

ขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างอาคาร 

1. ........................................................................... 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

หน่วยการสอนท◌◌่ี 2 

ช่ือหน่วยการสอน   

วิธีการก่อสร้างอาคาร 

1. ........................................................................... 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่3 

ช่ือหน่วยการสอน   

การเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง

อาคาร 

1. ........................................................................... 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่4 

ช่ือหน่วยการสอน   

งานก่อสร้างอาคาร งานฐานราก 

1. ........................................................................... 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่5 

ช่ือหน่วยการสอน   

งานก่อสร้างอาคาร งานเสา 

1............................................................................ 

2.………………………………………………… 

3.………………………………………………… 

4’………………………………………………… 

5………………………………………………… 



หน่วยการสอนที ่6 

ช่ือหน่วยการสอน   

งานก่อสร้างอาคาร งานคาน  

 

1........................................................................... 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

4………………………………………………… 

5………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่7 

ช่ือหน่วยการสอน   

งานก่อสร้างอาคาร งานพ้ืน 

1........................................................................... 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

4………………………………………………… 

5………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่8 

ช่ือหน่วยการสอน   

งานก่อสร้างอาคาร งานโครงหลงัคา 

1........................................................................... 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

4………………………………………………… 

5………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่9 

ช่ือหน่วยการสอน   

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

1........................................................................... 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

4………………………………………………… 

5………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่10 

ช่ือหน่วยการสอน   

โครงสร้างไม ้

1........................................................................... 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

4………………………………………………… 

5………………………………………………… 

หน่วยการสอนที ่11 

ช่ือหน่วยการสอน   

โครงสร้างงานเหลก็ 

1........................................................................... 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

4………………………………………………… 

5………………………………………………… 

 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 

โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 

รหัส  20306103วชิาช่ือวชิาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ หน่วยกติ 3 ( 3-0-6 ) 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  สาขาวชิาการก่อสร้าง 
 

 

 

ช่ือหน่วยการสอน/ 

สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

3ห่วง 
2 เง่ือนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พ
อป

ระ
มา

ณ
(5

) 

มีเ
ห

ตุผ
ล(

5)
 

มีภู
มิคุ้

มก
นั

(5
) 

รอ
บ

รู้(
5)

 

รอ
บ

คอ
บ

(5
) 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5
) 

ซื่
อสั

ตย์
สุจ

ริต
(5

) 

ขย
นั

อด
ท

น
(5

) 

มีส
ติปั

ญ
ญ

า(
5)

 

แบ่
งปั

น
(5

) 

หน่วยการสอนที่ 1 

ช่ือหน่วยการสอน  

ขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างอาคาร 

สมรรถนะประจําหน่วยการสอน 

            

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวธีิการ

ขั้นตอนและกระบวนการก่อสร้าง

อาคาร 

            

2. สามารถปฏิบติังานก่อสร้างเก่ียวกบั

การเตรียมงานก่อสร้าง 

            

3. งานฐานราก/งานเสา/งานคาน/งาน

พื้น/งานโครงสร้างหลงัคา 

            

4. โครงสร้างหลงัคาคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

            

5. งานโครสร้างไม ้             

6. งานโครงสร้างเหล็ก             

รวม             

ลาํดับความสําคัญ             



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 

 

1.จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการ ขั้นตอนและกระบวนการก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้

เคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง 

2. เพื่อใหมี้ความสามารถในการปฏิบติังานก่อสร้างเก่ียวกบัการเตรียมงานก่อสร้าง งานฐานราก 

งานเสา งานคาน งานพื้น งานโครงหลงัคา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไมแ้ละ

โครงสร้างเหลก็ 

3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานก่อสร้างอาคาร 

 

2.มาตรฐานรายวชิา 

             1. เขา้ใจหลกัการวธีิการ ขั้นตอน และกระบวนการก่อสร้างอาคาร 

             2. เลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร 

             3. ปฏิบติังานก่อสร้างอาคาร งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานโครงหลงัคา โครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก 

             4. ปฏิบติังานก่อสร้างอาคาร ตามวธีิการและขั้นตอนไดถู้กตอ้ง ปลอดภยั 

3.คําอธิบายรายวชิา 

             ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ ขั้นตอนกระบวนการ วธีิการก่อสร้างอาคาร การเลือกใชเ้คร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ และงานก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่การเตรียมงาน งานวางผงั งานทาํฐานราก งานทาํโครงสร้าง

อาคาร งานทาํโครงหลงัคาคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลงัคาไม ้และโครงหลงัคาเหล็ก 

 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

   20  ชัว่โมง 

สอนเสริม 

20  ชัว่โมง 

 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

60 ชัว่โมง 

 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

       30 ชัว่โมง 



 

2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 4 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

 

 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 

                 01. มีความสนใจใฝ่รู้ 

    12. มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

                 23. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

    34. สามารถปฏิบติังานเป็นกลุ่มได ้

1.2 วธีิการสอน 

          -ใชก้ารสอนแบบ  Active  Learning  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งคาํถามหรือตอบคาํถาม    

           หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

  - ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา  ตวัอยา่งท่ีขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการประพฤติท่ีผิด  

 จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

  - อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง  ใหค้วามสาํคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ  มีความซ่ือสัตยท่ี์ 

 วชิาชีพเพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค การมีวนิยัเร่ืองเวลาการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษา  

  แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา  การเคารพและใหเ้กียรติแก่ผูท่ี้ 

      อาวโุส  เป็นตน้ 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสท่ี จดักิจกรรมต่างๆ ท่ี 

   เก่ียวขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  การมีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวุโสและอาจารย ์

 - การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรียน  การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการ 

   ปฏิบติังานรวมถึงการส่งรายงาน และ การมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

 - ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  โดยนกัศึกษาอ่ืนๆ ในรายวชิานกัศึกษาประเมิน 



   ตนเอง 

 

บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 

         1.การรู้จกัเคารพกฎ กติกา  ของสังคม  ปฏิบติัตนตามกฎหมาย  

           2.จดัสรรเวลาในการทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

           3.ผูเ้รียนไดส้าํรวจความรู้ของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองกฎหมายอาญา กฎหมายแพง่  และพาณิชย ์

           4.ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจสภาพวถีิชีวติของชุมชน 

           5.นาํทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินมาใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่าและเหมาะสม 

หลกัความมีเหตุผล 

1.เห็นคุณค่าในการประพฤติปฏิบติัตนตามระบบ  ระเบียบของกฎหมายของสังคม 

2. นาํความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายและศีลธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

             3.นาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งสร้างสรรคด์ว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง 

4. พฒันา ดดัแปลง ปรับปรุง สร้างสรรคผ์ลงานจากวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง  

   เหมาะสมและสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 

          1. การปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมสมยัใหม่ 

          2.ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ 

          3. มีความตระหนกักลวัในโทษของการทาํผดิกฎหมายและศีลธรรม 

4. ตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวติ 

5. วางแผนลาํดบัขั้นตอนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

             6. อธิบายเน้ือหารูปแบบผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ วฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ินได ้

เง่ือนไขความรู้ 

           ศึกษาหลกัการในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นํ้าหนกัท่ีกระทาํต่อช้ินส่วนโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การคาํนวณออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีต คาน เสา พื้น บนัได ฐานราก โดยวธีิ 

อีลาสติค การคาํนวณออกแบบทั้งตวัอาคาร 

เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความสนใจใฝ่รู้ 

- มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- สามารถปฏิบติังานเป็นกลุ่มได ้

 



2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

                 หลกัการ ขั้นตอนกระบวนการ วธีิการก่อสร้างอาคาร การเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

งานก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่การเตรียมงาน งานวางผงั งานทาํฐานราก งานทาํโครงสร้างอาคาร งานทาํโครง

หลงัคาคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลงัคาไม ้และโครงหลงัคาเหล็ก 

              วธีิการสอน 

              1. สอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 

 2. อธิบายถึงความสาํคญัของการก่อสร้างอาคาร 

 3. ผูส้อนแจง้จุดประสงคข์องการเรียนการสอน 

 ข้ันกาํหนดปัญหา    ผูส้อนใหน้กัศึกษา 

  1. แจกใบความรู้ ใหก้บันกัศึกษา 

  2. ใหน้กัศึกษาบอกถึงการก่อสร้างอาคาร 

  3. สอนใหน้กัศึกษารู้จกัวิเคราะห์การก่อสร้างอาคาร 

 ข้ันทาํความเข้าใจในปัญหา 

 1. ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัการ 

 2. ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัการการออกแบบโครงสร้างอาคาร 

 3. ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัการวเิคราะห์การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 4. ผูส้อนและผูเ้รียนนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ร่วมกนั  

2.2 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษารับผดิชอบท่ีกาํหนดให ้

- ประเมินทกัษะการประกอบการทดสอบตามกระบวนการ 

- ประเมินผลการทดสอบท่ีไดรั้บจากงานมอบหมาย 

- ประเมินรายงานสรุปผลการทดสอบ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

           3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

                      ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะการคิด โดยสามารถท่ีจะนาํเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้ป็น   

                ประโยชน์ไดท้ั้งสาํหรับการศึกษาต่อและการปฏิบติังาน 

          3.2 วธีิการสอน 

         วธีิการสอนมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนช่วยกนัคิดวิเคราะห์และตอบ 

 คาํถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา ในตอนทา้ยของชัว่โมงการสอน 

 



         3.3 วธีิการประเมินผล 

   - ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

   - รายงานกลุ่ม 

              - การสอบยอ่ย  การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

- มีความสนใจใฝ่รู้ 

    - มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

    - มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- สามารถปฏิบติังานเป็นกลุ่มได ้

4.2 วธีิการสอน 

          วธีิการสอนมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนช่วยกนัคิดวิเคราะห์และตอบ 

    คาํถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา ในตอนทา้ยของชัว่โมงการสอน 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

       - ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

       - รายงานกลุ่ม 

                  - การสอบยอ่ย  การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 

สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล  

                      มอบหมายใหน้กัศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัออกแบบงานก่อสร้างอาคาร นํ้าหนกัท่ีกระทาํต่อ

ช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การคาํนวณออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีต คาน เสา พื้น 

บนัได ฐานราก โดยวธีิอีลาสติค การคาํนวณออกแบบทั้งตวัอาคาร  จากอินเตอร์เนต และนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

วเิคราะห์ร่วมกนั 

5.2 วธีิการสอน 

           วธีิการสอนมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนช่วยกนัคิดวิเคราะห์และตอบ 

    คาํถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา ในตอนทา้ยของชัว่โมงการสอน 

5.3 วธีิการประเมินผล 

       - ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 



       - รายงานกลุ่ม 

                  - การสอบยอ่ย  การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 ขั้นตอนกระบวนการก่อสร้าง

อาคาร 

6 6 ..............................................................

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

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

 

2 วิธีการก่อสร้างอาคาร 6 6 ..............................................................

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

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

 

3-4 การเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ

อุปกรณ์ในงานก่อสร้างอาคาร 

9 6 ..............................................................

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

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

 

 

5-8 

งานก่อสร้างอาคาร งานฐานราก 6 6 ..............................................................

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

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

 

 

9-11 

งานก่อสร้างอาคาร งานเสา 6 6 ..............................................................

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

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

 
 

 

12 

งานก่อสร้างอาคาร งานคาน 6 6 ..............................................................

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

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

 



13 7. งานก่อสร้างอาคาร งานพ้ืน 6 6 ..............................................................

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

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

 

14 8. งานก่อสร้างอาคาร งานโครง

หลงัคา 

6 6 ..............................................................

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

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

 

15-16 9. โครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหลก็ 

6 6 ..............................................................

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

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

 

17 10. โครงสร้างไม ้ 6 6 ..............................................................

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

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

 

18-19 11. โครงสร้างงานเหลก็ 6 6 ..............................................................

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ ประเมินผล 

1. วธีิการ 

             ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประเมินผล  โดยแยกออกเป็น  3  

ส่วน  แบ่งแยกคะแนน  แต่ละส่วนจากคะแนนเตม็  100  คะแนน 

              1.1    พิจารณาผลงานท่ีมอบหมาย  40  เปอร์เซนต ์

              1.2    พิจารณากิจนิสัย  และความสนใจ  10  เปอร์เซนต ์

              1.3    การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  50  เปอร์เซนต ์   

…………… 

…………… 

 

…… % 

…… % 

 



          โดยจดัแบ่งคะแนนแต่ละหน่วยตามตารางกาํหนดนํ้ าหนักคะแนน

และเกณฑผ์า่น  

2. เกณฑผ์า่น 

              2.1    คะแนนผลงานท่ีมอบหมายตอ้งไม่ตํ่ากวา่  24  คะแนน  หรือ  

60  เปอร์เซนต ์

              2.2    มีเวลาเขา้ชั้นเรียนไม่ตํ่ากวา่  80  เปอร์เซนต ์ 

              2.3    คะแนนความสนใจและกิจนิสัย  จะต้องไม่ตํ่ ากว่า  8  

คะแนน  หรือ  80  เปอร์เซนต ์ 

              2.4    ตอ้งสอบผา่นหน่วยสําคญั  3  หน่วย  คือ หน่วยท่ี  1  หน่วย

ท่ี  3  และหน่วยท่ี 5 

              ซ่ึงเป็นหน่วยบงัคบั  ถา้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ให้มีโอกาสสอบแกต้วั  

ในหน่วยท่ีตก  1คร้ังเดียวเป็นอยา่งนอ้ย 

              2.5   คะแนนรวมทั้งหมดท่ีทาํไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่  50   เปอร์เซนต ์ 

3. เกณฑค์่าระดบัคะแนน 

                 3.1   พิจารณาตามเกณฑผ์า่นรายวชิาตามขอ้  3.2 

                 3.2   ผูท่ี้สอบผ่านเกณฑ์ขอ้  2  จะไดรั้บค่าคะแนน  ตามเกณฑ์

ดงัน้ี 

                          คะแนนร้อยละ   80  -  100   ไดเ้กรด    A 

                          คะแนนร้อยละ   75  -  79      ไดเ้กรด   B+ 

                          คะแนนร้อยละ   70  -  74      ไดเ้กรด   B 

                          คะแนนร้อยละ   65  -  69      ไดเ้กรด   C+ 

                          คะแนนร้อยละ   60  -  64      ไดเ้กรด   C 

                          คะแนนร้อยละ   55  -  59      ไดเ้กรด   D+ 

                          คะแนนร้อยละ   50  -  54      ไดเ้กรด   D 

                          คะแนนร้อยละ    0   -  49      ไดเ้กรด   F 

 

 

 
 
 
 
 



หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 

         ชาญชยั   จารุจินดา. 2532. การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก.  บุญเลิศการพิมพ.์   

                    พิมพค์ร้ังท่ี  3   

         วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. 2517. มาตรฐานสาํหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก.  

                   แกไ้ขปรับปรุง  คร้ังท่ี  1.  

6.2หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคัญ 

         อุดมวทิย ์ กาญจนวรงค.์  2537.  คอนกรีตเทคโนโลย.ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

                 วทิยาเขตนนทบุรี . สกายบุก๊ส์  จาํกดั.  กรุงเทพฯ. 

         ชาญชยั   จารุจินดา. 2532. การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก.  บุญเลิศการพิมพ.์   

                พิมพค์ร้ังท่ี  3   

         ชาญชยั   จารุจินดา. 2533. ทฤษฎีโครงสร้าง. บุญเลิศการพิมพ.์  พิมพค์ร้ังท่ี  3.   

         วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. 2517. มาตรฐานสาํหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. 

                 แกไ้ขปรับปรุง  คร้ังท่ี  1.  

          สนัน่  เจริญเผา่. วนิิต  ช่อวเิชียร. 2518.   คอนกรีตเสริมเหล็ก.  โรงพิมพร์วมมิตรไทย. 

 

 

 

 
 
 


	    4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้
	                 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
	    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
	                 1. มีความสนใจใฝ่รู้

