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วัตถุประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับการทดสอบวัสดุกอสราง เหล็ก คอนกรีต ไม อิฐ โดยวิธีการทดสอบแบบทําลาย 

และไมทําลาย 

2. เขาใจเก่ียวกับหลักการทดสอบวัสดุเลียนแบบธรรมชาติแบบทําลาย แบบไมทําลาย 

3. สามารถปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสรางแบบทําลาย แบบไมทําลาย 

4. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตใน

การทดสอบวัสดุกอสรางดวยความซ่ือตรงและปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทดสอบวัสดุกอสราง และวัสดุเลียนแบบธรรมชาติแบบทําลาย แบบ

ไมทําลาย วัสดุเหล็ก คอนกรีต ไม อิฐ 

2. ทดสอบวัสดุกอสราง แบบไมทําลาย วัสดุเหล็ก คอนกรีต ไม อิฐ 

3. สืบเสาะหาความรูโปรแกรมสําเร็จรูป เก่ียวกับการทดสอบวัสดุกอสรางสมัยใหมทางอินเตอรเน็ต  

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการทดสอบวัสดุกอสราง และวัสดุเลียนแบบธรรมชาติแบบทําลาย 

แบบไมทําลาย วัสดุเหล็ก คอนกรีต ไม อิฐ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 1 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 1 

ชื่อหนวย  คุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสราง 

ชื่อเรื่อง   คุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสราง    จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. คุณสมบัติทางฟสิกสของเหล็กโครงสราง 

 2. คาหนวยแรงทางกลศาสตรของเหล็กโครงสราง 

 3. การแตกหักของเหล็กโครงสราง 

สาระสําคัญ 

 คุณสมบัติพ้ืนฐานของเหล็กโครงสราง คือความหนาแนนของวัสดุ หนวยน้ําหนักของวัสดุ เพราะ

คุณสมบัติเหลานี้ทําใหเขาใจถึงขอแตกตางของวัสดุแตละชนิด คาหนวยแรงทางกลศาสตรของเหล็ก เปน

คุณสมบัติของเหล็กโครงสราง การเปลี่ยนแปลงรูปราง เปอรเซ็นตการยืดตัว เปอรเซ็นตการลดหรือ

พ้ืนท่ีหนาตัด ความยาวระยะเกจ และการแตกหักของเหล็กโครงสราง  

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจําแนกคุณสมบัติทางฟสิกสของเหล็กโครงสราง 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวสัญลักษณของอักษรกรีก 
3. ใชคาความหนาแนนและคาความถวงจําเพาะของวัสดุตางๆ  
4. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจําแนกคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสราง 
5. อธิบายคาหนวยแรง การเปลี่ยนแปลงรูปราง และความยาวของเกจ 
6. อธิบายและจําแนกชนิดของการแตกหักของเหล็กโครงสราง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจําแนกคุณสมบัติทางฟสิกสของเหล็กโครงสรางได 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวสัญลักษณของอักษรกรีกไดอยางถูกตอง 
3. ใชคาความหนาแนนและคาความถวงจําเพาะของวัสดุตางๆ ไดอยางถูกตอง 



4. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจําแนกคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสราง
ได 

5. อธิบายคาหนวยแรง การเปลี่ยนแปลงรูปราง และความยาวของเกจได 
6. อธิบายและจําแนกชนิดของการแตกหักของเหล็กโครงสรางได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

1. เขาใจเก่ียวกับการจําแนกคุณสมบัติทางฟสิกสของเหล็กโครงสรางได 
2. เขาใจเก่ียวสัญลักษณของอักษรกรีกไดอยางถูกตอง 
3. สามารถใชคาความหนาแนนและคาความถวงจําเพาะของวัสดุตางๆ ไดอยางถูกตอง 
4. สามารถเขาใจเก่ียวกับการจําแนกคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสรางได 
5. สามารถอธิบายคาหนวยแรง การเปลี่ยนแปลงรูปราง และความยาวของเกจได 
6. สามารถจําแนกชนิดของการแตกหักของเหล็กโครงสรางได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางฟสิกสและกลศาสตรของเหล็กโครงสราง 

 2. อธิบายความหมายคุณสมบัติทางฟสิกสและกลศาสตรของเหล็กโครงสราง 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางคุณสมบัติทางฟสิกสและกลศาสตรของเหล็กโครงสราง 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางคุณสมบัติทางฟสิกสและกลศาสตรของเหล็ก

โครงสราง 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 



 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางคุณสมบัติทางฟสิกสและกลศาสตรของเหล็ก

โครงสราง 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับคุณสมบัติทาง

กลศาสตรของเหล็ก

โครงสราง 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับคุณสมบัติทาง

กลศาสตรของเหล็ก

โครงสราง 

- อธิบายถึงความสําคัญ

คุณสมบัติทางกลศาสตร

ของเหล็กโครงสราง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ      หนวยท่ี 2 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 2 

ชื่อหนวย  พฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง     จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 พฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

สาระสําคัญ  

 เหล็กโครงสรางเม่ือไดรับแรงดึงจะเกิดการยืดตัว แบงไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีอยูในชวงยืดหยุน ซ่ึง

เปนการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุน และสวนท่ีอยูในชวงพลาสติก ซ่ึงเปนการเปลี่ยนรูปแบบถาวร กราฟแสดง

ความสัมพันธระหวางคาแรงท่ีกระทํากับระยะการยืดตัว จะบอกใหทราบถึงพฤติกรรมของเหล็กในแตละชวงท่ี

เกิดข้ึน ตั้งแตในชวงท่ีกราฟเปนเสนตรง ซ่ึงระยะการยืดตัวจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับคาแรงท่ีกระทําถัดจากนี้

ไปกราฟจะเปนเสนโคงจนถึงจุดท่ีกราฟหยุดอันเปนจุดแตกหักของวัสดุ ฯลฯ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

1. มีความรูเก่ียวกับการจําแนกจุดตางๆ บนเสนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางแรงดึงกับแรงยืด 

2. สามารถอธิบายพฤติกรรมของเหล็กขณะรับแรงตามจุดตางๆ บนเสนกราฟ 
3. สามารถอธิบายความหมายของจุดตาง ๆ บนเสนกราฟ 
4. สามารถแปรความหมายและคํานวณคาตาง ๆ จากกราฟแสดง

ความสัมพันธระหวางแรงดึงกับความยืด 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

1. มีความรูเก่ียวกับการจําแนกจุดตางๆ บนเสนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางแรงดึงกับแรงยืดไดอยางถูกตอง 

2. สามารถอธิบายพฤติกรรมของเหล็กขณะรับแรงตามจุดตางๆ บนเสนกราฟ
ไดอยางถูกตอง 



3. สามารถอธิบายความหมายของจุดตาง ๆ บนเสนกราฟไดอยางถูกตอง 
4. สามารถแปรความหมายและคํานวณคาตาง ๆ จากกราฟแสดง

ความสัมพันธระหวางแรงดึงกับความยืดไดอยางถูกตอง 
 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

1. สามารถจําแนกจุดตางๆ บนเสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับ
แรงยืดไดอยางถูกตอง 

2. สามารถอธิบายพฤติกรรมของเหล็กขณะรับแรงตามจุดตางๆ บนเสนกราฟ
ไดอยางถูกตอง 

3. สามารถอธิบายความหมายของจุดตาง ๆ บนเสนกราฟไดอยางถูกตอง 
4. สามารถแปรความหมายและคํานวณคาตาง ๆ จากกราฟแสดง

ความสัมพันธระหวางแรงดึงกับความยืดไดอยางถูกตอง 
  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

 2. อธิบายความหมายพฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 2 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงพฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหพฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 



 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับพฤติกรรมของเหล็กโครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับพฤติกรรมของ

เหล็กโครงสรางเม่ือรับแรง

ดึง 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับพฤติกรรมของ

เหล็กโครงสรางเม่ือรับแรง

ดึง 

- อธิบายถึงความสําคัญ

พฤติกรรมของเหล็ก

โครงสรางเม่ือรับแรงดึง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 3 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 3 

ชื่อหนวย  การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเสนกลม 

ชื่อเรื่อง  การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเสนกลม   

หัวขอเรื่อง  

 การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กกลม 

สาระสําคัญ 

 เหล็กเสนกลมท่ีใชในการเสริมคอนกรีตมีหลายแหลงผลิตและหลายคุณภาพ ดังนั้น กอนการใชงานจึง

ควรทําการทดสอบแรงดึงเสียกอน เพ่ือเปนการตรวจคุณภาพของเหล็กวา มีคาไมนอยกวาคาท่ีกําหนดใน

รายการประกอบแบบ  

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

  1. มีความรูความเขาใจการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กกลม 
  2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคาหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก คาแรงหนวยแรงดึงสูงสุด 

3. มีความรูความเขาใจในการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับระยะ     
    ยืด 
4. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบแรงดึงของเหล็ก 
    ชนิดนี ้

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

  1. มีความรูความเขาใจการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กกลมได 
  2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคาหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก คาแรงหนวยแรงดึงสูงสุด 

    ได 
3. มีความรูความเขาใจในการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับระยะ     
    ยืดได 
4. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบแรงดึงของเหล็ก 
    ชนิดนี้ได 

 



 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

  1. สามารถการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กกลมได 
  2. สามารถหาคาหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก คาแรงหนวยแรงดึงสูงสุดได 

3. สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับระยะยืดได 
4. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบแรงดึงของเหล็กชนิดนี้ได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเสนกลม 

 2. อธิบายความสําคัญการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเสนกลม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 3 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเสนกลม 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเสนกลม 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเสนกลม 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 



 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบแรงดึง

ของเหล็กเสริมคอนกรีต

ชนิดเหล็กเสนกลม 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบแรงดึง

ของเหล็กเสริมคอนกรีต

ชนิดเหล็กเสนกลม 

- สามารถทําการการ

ทดสอบแรงดึงของเหล็ก

เสริมคอนกรีตชนิด

เหล็กเสนกลม 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ      หนวยท่ี 4 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                        สอนครั้งท่ี 4 

ชื่อหนวย   การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

ชื่อเรื่อง   การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

หัวขอเรื่อง  

 การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

สาระสําคัญ 

 เหล็กขอออยใชในการเสริมคอนกรีต ท่ีเปนสวนสําคัญขององคอาคาร คือ เสา คาน ฐานราก 

โดยเฉพาะอาคารคอนกรีตขนาดใหญ เนื่องจากตองรับน้ําหนักมาก และถาใชเหล็กเสนกลมจะตองใชเหล็ก

จํานวนมากกวาการใชเหล็กขอออย  คาหนวยแรงของเหล็กขอออย จะมีมากกวาเหล็กเสนกลม และท่ีผิวของ

เหล็กขอออยยังมีบั้งท่ีชวยในการยึดระหวางผิวของเหล็กกับเนื้อคอนกรีตไดดียิ่งข้ึน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

  1. มีความรูความเขาใจการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 
  2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคาหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก คาแรงหนวยแรงดึงสูงสุด 

3. มีความรูความเขาใจในการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับระยะ     
    ยืด 
4. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบแรงดึงของเหล็ก 
    ชนิดนี ้

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

  1. มีความรูความเขาใจการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 
  2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคาหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก คาแรงหนวยแรงดึงสูงสุด 

3. มีความรูความเขาใจในการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับระยะ     
    ยืด 
4. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบแรงดึงของเหล็ก 
    ชนิดนี ้

 



  ดานทักษะและกระบวนการ 

  1. มีความสามารถทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออยได 
  2. สามารถหาคาหนวยแรงดึงท่ีจุดคราก คาแรงหนวยแรงดึงสูงสุดได 

3. สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับระยะยืดได 
4. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบแรงดึงของเหล็กชนิดนี้ได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

 2. อธิบายวิธีการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 4 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิธีการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบแรงดึง

ของเหล็กเสริมคอนกรีต

ชนิดเหล็กขอออย 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

แรงดึงของเหล็กเสริม

คอนกรีตชนิดเหล็กขอออย 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 5 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 5 

ชื่อหนวย  เหล็กเสริมคอนกรีต 

ชื่อเรื่อง   เหล็กเสริมคอนกรีต 

หัวขอเรื่อง  

 1. เหล็กเสริมคอนกรีต 

 2. การสรุปผลคุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต 

สาระสําคัญ 

 เหล็กท่ีใชเสริมคอนกรีตท่ัวไปมีอยู 4 ชนิด คือ เหล็กเสนกลม เหล็กเสนกลมรีดช้ํา เหล็กขอออย และ

ลวดเหล็กแรงดึงสูง ซ่ึงแตละชนิดมีจุดมุงหายการนํามาใชงานแตกตางกันไป ท้ังลักษณะผิวภายนอก และ

คุณสมบัติการรับแรง  

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

1. จําแนกเหล็กเสริมคอนกรีต 
2. อธิบายลักษณะเหล็กเสริมแตละชนิด 
3. บอกคาความตานทานแรงดึงของชนิดเหล็กตาง ๆ  
4. สามารถศึกษาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสรางจากเอกสาร  
    อ่ืน ๆ  
5. สามารถสรุปพรอมรวบรวมคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสรางชนิด 
    ตางๆ และผลการทดสอบตาง ๆ  

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

1. สามารถจําแนกเหล็กเสริมคอนกรีต 
2. สามารถอธิบายถึงลักษณะเหล็กเสริมแตละชนิด 
3. สามารถบอกคาความตานทานแรงดึงของชนิดเหล็กตาง ๆ  
4. สามารถศึกษาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสรางจากเอกสาร 
    อ่ืน ๆ  
 



5. สามารถสรุปพรอมรวบรวมคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสรางชนิด 
    ตางๆ และผลการทดสอบตาง ๆ  

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

1. สามารถจําแนกเหล็กเสริมคอนกรีตได 
2. สามารถอธิบายถึงลักษณะเหล็กเสริมแตละชนิดได 
3. สามารถบอกคาความตานทานแรงดึงของชนิดเหล็กตาง ๆ ได 
4. สามารถศึกษาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสรางจากเอกสาร 
    อ่ืน ๆ ได 
 
5. สามารถสรุปพรอมรวบรวมคุณสมบัติทางกลศาสตรของเหล็กโครงสรางชนิด 
    ตางๆ และผลการทดสอบตาง ๆ ได 

 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับเหล็กเสริมคอนกรีต 

 2. อธิบายความหมายและความสําคัญของเหล็กเสริมคอนกรีต 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 5 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงเหล็กเสริมคอนกรีต 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหเหล็กเสริมคอนกรีต 



 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเหล็กเสริมคอนกรีต 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเหล็กเสริม

คอนกรีต 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทอสอบ

คุณสมบัติเหล็กเสริม

คอนกรีต 

- สามารถสรุปผลคุณสมบัติ

ของเหล็กเสริมคอนกรีต 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 6 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 6 

ชื่อหนวย  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญ 

ชื่อเรื่อง  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญ  

หัวขอเรื่อง  

 1. การจําแนกประเภทของอิฐกอสรางสามัญ 

 2. วัตถุประสงคของการทดสอบอิฐกอสรางสามัญ 

 3. การทดสอบขนาดของอิฐกอสรางสามัญ 

 4. การทดสอบลักษณะคานของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

สาระสําคัญ 

 อิฐกอสรางสามัญเปนวัสดุกอสรางท่ีสําคัญและนิยมใชในการทําผนังอาคารคอรกรีตเปนอยางมาก จํา

ทําใหมีผูผลิตจํานวนมากท่ีทําออกมาจําหนาย เพ่ือใหอิฐกอสรางสามัญไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญไว และวิธีการทดสอบอิฐ 5 

เรื่อง คือ การทดสอบขนาด การทดสอบลักษณะคานของแผนอิฐ การทดสอบหาคาการดูดซึมน้ํา การทดสอบ

รอยดางบนแผนอิฐ และการทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

   1. การจําแนกประเภทของอิฐกอสรางสามัญกอสรางสามัญ 

   2. วัตถุประสงคของการทดสอบอิฐกอสรางสามัญ 

   3. การทดสอบขนาดของอิฐกอสรางสามัญ 

   4. การทดสอบลักษณะของคานของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

   1. มีความเขาใจการจําแนกประเภทของอิฐกอสรางสามัญกอสรางสามัญ 



   2. มีความเขาของวัตถุประสงคของการทดสอบอิฐกอสรางสามัญ 

   3. มีความรูความเขาใจในการทดสอบขนาดของอิฐกอสรางสามัญ 

   4. มีความรูความเขาใจในการทดสอบลักษณะของคานของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

   1. สามารถการจําแนกประเภทของอิฐกอสรางสามัญกอสรางสามัญได 

   2. สามารถบอกถึงวัตถุประสงคของการทดสอบอิฐกอสรางสามัญได 

   3. สามารถทําการทดสอบขนาดของอิฐกอสรางสามัญได 

   4. สามารถทําการทดสอบลักษณะของคานของแผนอิฐกอสรางสามัญได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญ 

 2. อธิบายความหมายคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญ 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 6 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญ 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญ 

 



 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐกอสรางสามัญ 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการศึกษา

คุณสมบัติทางกายภาพของ

อิฐกอสรางสามัญ 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทดสอบ

การศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพของอิฐกอสราง

สามัญ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 7 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 7 

ชื่อหนวย  การทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําและรอยดางของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

ชื่อเรื่อง การทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําและรอยดางของแผนอิฐกอสรางสามัญ   

หัวขอเรื่อง  

 1. การทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

 2. การทดสอบรอยดางของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

สาระสําคัญ 

 การดูดซ่ึงน้ําของอิฐมีความสําคัญอยางมากตอการนําอิฐมาใชงานเนื่องจากอิฐจะดูดน้ําจากปูนกอหรือ

ดูดน้ําจากปูนฉาบ ถาอิฐดูดน้ําไดมากเกินไป จําทําใหความแข็งแรงของผนังกออิฐ ของปูนท่ีฉาบผนังไมเกาะยึด

กันเทาท่ีควรเปนผลใหงานไมมีคุณภาพ สวนอิฐประดับ ท่ีใชกอโชวแนวท่ัวไป และจะตองใชสีของอิฐประดับนั้น 

กอนนําอิฐประดับมาใชงาน จะตองทําการตรวจสอบดูกอนวา เม่ืออิฐถูกน้ําแลว ท่ีผิวของอิฐจะมีรอยดาง

หรือไม  

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. ทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําของอิฐกอสรางสามัญ 
 2. ทดสอบรอยดางบนแผนอิฐ 
 3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจในทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําของอิฐกอสรางสามัญ 
 2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทดสอบรอยดางบนแผนอิฐ 
 3. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 
 
 

 



  ดานทักษะและกระบวนการ 

  1. สามารถทําการทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําของอิฐกอสรางสามัญได 
  2. สามารถทําการทดสอบรอยดางบนแผนอิฐได 
  3. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําและรอยดางของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําและรอยดางของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 7 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําและรอยดางของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

    3. สอนใหนกัศึกษารูจักการทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําและรอยดางของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําและรอยดางของแผนอิฐกอสราง 

                 สามัญ 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบหาคา

การดูดซึมน้ําและรอยดาง

ของแผนอิฐกอสรางสามัญ 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

หาคาการดูดซึมน้ําและ

รอยดางของแผนอิฐ

กอสรางสามัญ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 8 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 8 

ชื่อหนวย  การทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

ชื่อเรื่อง   การทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

หัวขอเรื่อง  

 การทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

สาระสําคัญ 

 ผนังกออิฐฉาบปูนจะมีน้ําหนักระหวาง 180-240 กก./ตรม. ซ่ึงถือวามีน้ําหนักมากเม่ือพิจารณาถึง

การท่ีแผนอิฐแตละแผนท่ีจะตองรับน้ําหนักกดทับ โดยเฉพาะแผนอิฐในแถวดานลางของผนัง เพ่ือใหไดอิฐ

กอสรางสามัญท่ีมีคุณภาพ มีความแข็งแรงพอเพียงในการรับน้ําหนักกดทับ ตามมาตรฐาน มอก. จึงได

กําหนดใหแผนอิฐกอสรางแตละแผนตองรับแรงอัดต่ําสุดไมนอยกวา 35 กก./ซม.  

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. ทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 
 2. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจในทดสอบหาคาแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 
 2. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

  1. สามารถทําการทดสอบหาคาแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญได 
  2. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 



           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบหาคาการทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 8 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาการทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาคาการทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบหาคาการทดสอบแรงอัดของอิฐกอสรางสามัญ 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบแรงอัด

ของอิฐกอสรางสามัญ 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

หาคาการทดสอบแรงอัด

ของอิฐกอสรางสามัญ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 9 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 9 

ชื่อหนวย  คุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 

ชื่อเรื่อง   คุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 

หัวขอเรื่อง  

 1. คุณสมบัติทางฟสิกสของไม 

 2. การทดสอบหาคาปริมาตรความชื้นของเนื้อไม 

สาระสําคัญ 

 ไมท่ีจะนํามาใชเปนสวนขององคอาคารหลัก จะตองเปนไมเนื้อแข็ง คุณภาพดี ซ่ึงคุณภาพของไมนี้จํา

ข้ึนอยูกับคุณภาพของเสี้ยนไม ลักษณะของเสี้ยนไม ดังนั้น กอนท่ีจะทําการศึกษาถึงคุณสมบัติทางกลศาสตร

ของไม จะตองมีความเขาใจเก่ียวกับคุณสมบัติทางฟสิกสของไมกอน  

 คุณสมบัติทางฟสิกสของไม ไดกลาวถึงลักษณะของโครงสรางของตนไม ลักษณะโครงสรางของเนื้อไม 

ความเสียหายของเนื้อไม ตลอดจนปริมาณความชื้นของเนื้อไม 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. อธิบายโครงสรางของตนไม 
 2. จําแนกลักษณะหนาตัดของตนไม  
 3. อธิบายถึงความชื้นในเนื้อไม ความเสียหายของไม การหดตัว ความทนทานของเนื้อไม 
 4. จําแนกชนิดตาง ๆ ของไมตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 
 5. ทดสอบหาคาปริมาณความชื้นของเนื้อไม 
 6. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจถึงโครงสรางของตนไม 
 2. มีความรูความเขาใจในการจําแนกลักษณะหนาตัดของตนไม  
 3. อธิบายถึงความชื้นในเนื้อไม ความเสียหายของไม การหดตัว ความทนทานของเนื้อไม 
 4. มีความรูความเขาใจจําแนกชนิดตาง ๆ ของไมตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 
 5. มีความรูความเขาใจในการทดสอบหาคาปริมาณความชื้นของเนื้อไม 



 6. มีความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

  1. สามารถอธิบายโครงสรางของตนไมได 
  2. สามารถจําแนกลักษณะหนาตัดของตนไมได  
  3. สามารถอธิบายถึงความชื้นในเนื้อไม ความเสียหายของไม การหดตัว ความ              
                         ทนทานของเนื้อไมได 
  4. สามารถจําแนกชนิดตาง ๆ ของไมตามมาตรฐาน ว.ส.ท.ได 
  5. สามารถทดสอบหาคาปริมาณความชื้นของเนื้อไมได 
  6. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 
 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 8 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาคุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาคาคุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 



    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบ

คุณสมบัติทางฟสิกสของไม

โครงสราง 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

คุณสมบัติทางฟสิกสของไม

โครงสราง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 10 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 10 

ชื่อหนวย  คุณสมบัติทางกลศาสตรของไมโครงสราง 

ชื่อเรื่อง   คุณสมบัติทางกลศาสตรของไมโครงสราง 

หัวขอเรื่อง  

 1. คุณสมบัติทางกลศาสตรของไม 

 2. การทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนานเสี้ยนของไม 

สาระสําคัญ 

 แรงท่ีกระทํากับเนื้อไมสามารถกําหนดใหกระทําไดสองแนว คือ ในแนวขนานเสี้ยนกับในแนวขวาง

เสี้ยน โดยท่ีแรงท่ีมากระทํามีท้ังท่ีเปนแรงอัด แรงดึง และแรงเฉือน ในสวนของเนื้อไมท่ีรับแรงดังกลาว คือสวน

ท่ีเปนเสี้ยนไม กอนนําไมมาใชงานจะตองพิจารณาลักษณะของเสี้ยนไมใหเขาใจ อันไดแก เสี้ยนตรง เสี้ยน

ทแยง เสี้ยนยอนทาง และเสี้ยนขวาง 

 ในการทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนานเสี้ยนของไม จะทําใหทราบถึงความสามารถในการ

รับแรง ณ จุดขีดจํากัดยืดหยุน และ  จุดแตกหักของไมนั้น ๆ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. อธิบายลักษณะการรับแรงของเสี้ยนไม 
 2. จําแนกลักษณะของเสี้ยนไม  
 3. ทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนาดเสี้ยนของไม 
 4. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

          1. มีความรูความเขาใจถึงลักษณะการรับแรงของเสี้ยนไม 
 2. มีความรูในการจําแนกลักษณะของเสี้ยนไม  
 3. มีความรูความเขาใจในการทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนาดเสี้ยนของไม 
 4. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
 

 



  ดานทักษะและกระบวนการ 

 1. สามารถอธิบายลักษณะการรับแรงของเสี้ยนไมได 
 2. สามารถจําแนกลักษณะของเสี้ยนไมได  
 3. สามารถทําการทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนาดเสี้ยนของไมได 
 4. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 
 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติคุณสมบัติทางกลศาสตรของไม 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนานเสี้ยนของไม 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 10 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนานเสี้ยนของไม 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาคาความตานทานตอแรงอัดขนานเสี้ยนของไม 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของไมโครงสราง 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบหาคา

ความตานทานตอแรงอัด

ขนานเสี้ยนของไม 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

หาคาความตานทานตอ

แรงอัดขนานเสี้ยนของไม 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 11 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 11 

ชื่อหนวย  การทดสอบแรงดัดของคานไม 

ชื่อเรื่อง   การทดสอบแรงดัดของคานไม 

หัวขอเรื่อง  

 การทดสอบแรงดัดของคานไม 

สาระสําคัญ 

  เม่ือนําไมมาทําเปนคานแสดงวา แนวของแรงท่ีมากระทํากับเสี้ยนไมจะเปนลักษณะขวางหรือ

ตั้งฉากกังเสี้ยนไม และการวิบัติของคานตองเกิดท่ีทองคาน โดยเสี้ยนไมจะเริ่มแตกตามความยาวของทอนไม 

จะตองมีการคํานวณหาคาหนวยแรงดัดแลวยังจะตองคํานวณหาคาหนวยแรงเฉือนท่ีเกิดข้ึนตามแนวของเสี้ยน

ไมอีกดวย หนวยแรงดัดนี้จะเกิดข้ึนเนื่องจากการโกงตัวของคาน เพ่ือไมใหคานเกิดการโกงตัว ขนาดของคาน

ตองมีขนาดความลึกและความหนาพอ เพ่ือรับแรงเฉือนได 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. คํานวณคาหนวยแรงดัดท่ีจุดขีดจํากัดยืดหยุนกับท่ีจุดแตกหัก 
 2. คํานวณหาคาหนวยแรงเฉือนสูงสุด  
 3. อธิบายกราฟแสดงความสัมพันธระหวางระยะการโกงตัวกับน้ําหนักกดของคาน 
 4. ทดสอบแรงดัดของคานไม 
 5. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

          1. มีความรูความเขาใจในการคํานวณคาหนวยแรงดัดท่ีจุดขีดจํากัดยืดหยุนกับท่ีจุดแตกหัก 
 2. มีความรูความเขาใจในการคํานวณคาคํานวณหาคาหนวยแรงเฉือนสูงสุด  
 3. อธิบายกราฟแสดงความสัมพันธระหวางระยะการโกงตัวกับน้ําหนักกดของคาน 
 4. มีความรูความเขาใจในการคํานวณคาทดสอบแรงดัดของคานไม 
 5. มีความรูความเขาใจในการคํานวณคาเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

 1. สามารถคํานวณคาหนวยแรงดัดท่ีจุดขีดจํากัดยืดหยุนกับท่ีจุดแตกหักได 



 2. สามารถคํานวณหาคาหนวยแรงเฉือนสูงสุดได  
 3. สามารถอธิบายกราฟแสดงความสัมพันธระหวางระยะการโกงตัวกับน้ําหนักกดของคานได 
 4. สามารถทําการทดสอบแรงดัดของคานไมได 
 5. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 
  

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบแรงดัดของคานไม 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบการทดสอบแรงดัดของคานไม 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 11 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนกัศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาการทดสอบแรงดัดของคานไม 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาแรงดัดของคานไม 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบแรงดัดของคานไม 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  



ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบแรงดัด

ของคานไม 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

แรงดัดของคานไมได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 12 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 12 

ชื่อหนวย  คาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม 

ชื่อเรื่อง   คาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม 

หัวขอเรื่อง  

 1. ชนิดของคาหนวยรงท่ีกระทําตอเสี้ยนไม 

 2. ขอกําหนดมาตรฐานของไมโครงสราง 

 3. การทดสอบหาคุณสมบัติการรับแรงของไม 

สาระสําคัญ 

  คาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม เปนความสามารถของเนื้อไมในการตานทานตอแรง

ภายนอกท่ีมากระทํา ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะของไมแตละชนิด ไดแก คาหนวยแรงดึง คาหนวยแรงอัด คา

หนวยแรงเฉือน คาหนวยแรงดัด ท่ีเกิดข้ึนในเนื้อไม 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. จําแนกชนิดของคาหนวยแรงท่ีกระทํากับเสี้ยนไม 
 2. จําแนกขอกําหนดมาตรฐานของไมโครงสราง  
 3. รวบรวมผลการทดสอบและวัดเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

           1. มีความรูความสามารถจําแนกชนิดของคาหนวยแรงท่ีกระทํากับเสี้ยนไม 
 2. มีความรูความสามารถจําแนกขอกําหนดมาตรฐานของไมโครงสราง  
 3. มีความรูความสามารถรวบรวมผลการทดสอบและวัดเปรียบเทียบผลการทดสอบ 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

            1. ความสามารถจําแนกชนิดของคาหนวยแรงท่ีกระทํากับเสี้ยนไมได 
            2. ความสามารถจําแนกขอกําหนดมาตรฐานของไมโครงสรางได  
            3. ความสามารถรวบรวมผลการทดสอบและวัดเปรียบเทียบผลการทดสอบได 
  



  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับคาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบคาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 12 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนกัศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาคาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบคาหนวยแรงทางกลศาสตรของไม 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบคา

หนวยแรงทางกลศาสตร

ของไม 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

คาหนวยแรงทางกลศาสตร

ของไม 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรบัผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 13 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 13 

ชื่อหนวย  การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

ชื่อเรื่อง   การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

หัวขอเรื่อง  

 1. ลักษณะคาความถวงจําเพาะของวัสดุกอสราง 

 2. การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

สาระสําคัญ 

  คาความถวงจําเพาะของวัสดุ เปนคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุนั้น ๆ มีคาเปนตัวเลขท่ีบงบอกให

ทราบถึงวา วัสดุนั้นจะมีความหนักเบากวาน้ําเปนก่ีเทาของน้ําเม่ือมีปริมาณของเนื้อแทท่ีเทากับปริมาตรของน้ํา

ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. อธิบายความหมายของคําวาถวงจําเพาะของวัสดุ 
 2. จําแนกความหมายของคาความถวงจําเพาะ 
 3. ทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 
 4. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

          1. มีความเขาอธิบายความหมายของคําวาถวงจําเพาะของวัสดุ 
 2. มีความรูความเขาใจในการจําแนกความหมายของคาความถวงจําเพาะ 
 3. มีความรูความเขาใจในการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 
 4. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

 1. สามารถอธิบายความหมายของคําวาถวงจําเพาะของวัสดุได 
 2. สามารถจําแนกความหมายของคาความถวงจําเพาะได 
 3. สามารถทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหินได 
 4. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 



  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 13 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธกีารทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นกัศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของหิน 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบหาคา

ความถวงจําเพาะของหิน 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

หาคาความถวงจําเพาะของ

หิน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 14 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 14 

ชื่อหนวย  การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

ชื่อเรื่อง   การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

หัวขอเรื่อง  

 1. ลักษณะคาความถวงจําเพาะของทราย 

 2. การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

สาระสําคัญ 

  คาความถวงจําเพาะของทรายมี 2 สถานะ คือ คาความถวงจําเพาะสถานะภาพแหงและคา

ความถวงจําเพาะสถานะภาพอ่ิมตัวผิวแหง ซ่ึงนําคาท่ีทดสอบไดนี้ไปใชในการออกแบบสวนผสมของคอนกรีต 

การทดสอบ กระทําโดยใชทรายท่ีอยูในสภาพอ่ิมตัวผิวแหง จํานวน 500 กรัม  

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. ทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 
 2. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

 1. มีความรูความเขาใจในการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 
 2. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

 1. สามารถทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทรายได 
 2. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 



           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 14 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของทราย 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 



จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบหาคา

ความถวงจําเพาะของทราย 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

หาคาความถวงจําเพาะของ

ทราย 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 15 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 15 

ชื่อหนวย  การทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินและทราย 

ชื่อเรื่อง  การทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินและทราย  

หัวขอเรื่อง  

 1. ลักษณะหนวยน้ําหนักของวัสดุกอสราง 

 2. การทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักและชองวางของมวลรวม 

สาระสําคัญ 

 คาหนวยน้ําหนักของวัสดุเปนคุณสมบัติของวัสดุท่ีบงบอกใหทราบวาในหนึ่งหนวยปริมาตรขณะนั้นจะ

มีน้ําหนักเปนเทาใด คาหนวยน้ําหนักนี้เปนการวัดน้ําหนักวัสดุตามมาตรฐานสากล   

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. อธิบายความหมายของคาหนวยน้ําหนักของวัสดุกอสราง 
 2. บอกลักษณะของคาหนวยน้ําหนักวัสดุกอสราง 
 3. ทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหิน 
 4. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

 1. มีความเขาใจความหมายของคาหนวยน้ําหนักของวัสดุกอสราง 
 2. มีความรูความเขาใจถึงลักษณะของคาหนวยน้ําหนักวัสดุกอสราง 
 3. มีความรูความเขาใจในการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหิน 
 4. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

 1. สามารถอธิบายความหมายของคาหนวยน้ําหนักของวัสดุกอสรางได 
 2. สามารถบอกลักษณะของคาหนวยน้ําหนักวัสดุกอสรางได 
 3. สามารถทําการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินได 
 4. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 
 



  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินและทราย 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินและทราย 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 15 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธีการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินและทราย 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินและทราย 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักของหินและทราย 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบหาคา

หนวยน้ําหนักของหินและ

ทราย 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

หาคาหนวยน้ําหนักของหิน

และทราย 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 16 

วิชาการทดสอบวัสดุกอสราง                                       สอนครั้งท่ี 16 

ชื่อหนวย  การทดสอบหาคาชองวางของกอนวัสดุ 

ชื่อเรื่อง   การทดสอบหาคาชองวางของกอนวัสดุ 

หัวขอเรื่อง  

 1. ลักษณะชองวางของกอนวัสดุ 

 2. การทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักและชองวางของทราย 

สาระสําคัญ 

 ชองวางของกอนวัสดุ จะบอกในลักษณะของการบรรจุวัสดุลงภาชนะในหนึ่งหนวยปริมาตรแลวมี

ชองวางเทาใด โดยบอกคาเปนคารอยละ วัสดุท่ีมีเม็ดหรือกอนวัสดุเล็กจะมีชองวางนอยกวาวัสดุท่ีมีเม็ดโตกวา 

สําหรับวัสดุประเภทคันทางเม่ือมีความชื้นท่ีเหมาะสมหลังการบดอัดจะมีชองวางนอยกวาวัสดุประเภทท่ีมี

ความชื้นตางออกไป   

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

 1. บอกลักษณะชองวางของกอนวัสดุ 
 2. ทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักและชองวางของทราย 
 3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

 1. มีความรูความเขาใจถึงลักษณะชองวางของกอนวัสดุ 
 2. มีความรูความเขาใจในการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักและชองวางของทราย 
 3. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ 
 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

 1. สามารถบอกลักษณะชองวางของกอนวัสดุได 
 2. สามารถทําการทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักและชองวางของทรายได 
 3. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 



 
 4. สามารถเขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบได 
 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการทดสอบหาคาชองวางของกอนวัสดุ 

   2. อธิบายวิธีการทดสอบหาคาชองวางของกอนวัสดุ 

   3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

    1. แจกใบความรูท่ี 16 ใหกับนักศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาบอกถึงวิธกีารทดสอบหาคาชองวางของกอนวัสดุ 

    3. สอนใหนักศึกษารูจักวิธีการทดสอบหาคาชองวางของกอนวัสดุ 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

    1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบหาคาชองวางของกอนวัสดุ 

    2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

    1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

   2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 



 1. CD การตรวจสอบวัสดุ 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการทดสอบหาคา

ชองวางของกอนวัสดุ 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- สามารถทําการทดสอบ

หาคาชองวางของกอนวัสดุ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

 

บุญเลิศ  นอยสระ,ประเสริฐ  ธงไชย. 2544. การทดสอบวัสดุ. สํานักพิมพเอมพันธ. กรุงเทพฯ.  


