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ลักษณะรายวิชา 

  
1.  รหัสและชือ่วิชา             20114402 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2  
                                     (Materials and Construction ๑) 
2.  สภาพรายวิชา                กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
                                       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง       
3.  ระดับรายวิชา                 ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2/3 สถ. 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน              20114308 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 
5.  เวลาศึกษา                    ทฤษฎี  2  ช่ัวโมง    ปฏิบัติ -  ช่ัวโมง รวมทั้งสิน้ 32  ช่ัวโมง  และนักศกึษา 
                                       จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สปัดาห์    
                                      ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จํานวนหนว่ยกิต              2 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา          1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการ วัสดุก่อสรา้งที่ใช้กับโครงสร้างอาคารช่วงกว้าง

ได้ 
       2. จําแนกประเภท โครงสร้างอาคารสําหรับอาคารช่วงกว้างได้ 

3. สามารถวิเคราะห์ อธิบาย วัสดุก่อสร้าง โครงสร้างอาคารช่วงกว้างได้ 
4. เห็น ความสําคัญ ต่อการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และโครงสร้าง สําหรับอาคาร
ช่วงกว้าง 

      
8. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับประเภท รูปแบบ วัสดุและวิธีการก่อสร้างของอาคารช่วงกว้าง 
  

หมายเหตุ       1. การเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชา ต้อง    
                       1.1 เป็นจุดประส่งค์ทั่วไป  

                                           1.2  ต้องครอบคลุมทัง้รายวิชาโดยดูจากคําอธิบายรายวิชาเป็นหลัก                                                 
                                           1.3  เรยีงตามลําดับการเรียนรู้  ตํ่าไปสูง (ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้เรียนบรรลุถึงระดับใด)  
                                           1.4  จาํนวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ขอ้                                                                                     

                   2. การแบ่งบท-หัวข้อ  ในทางปฏิบัติทําได้โดยนําเน้ือหาในคําอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท  
โดยเรียงลําดับเน้ือหาให้มีความต่อเน่ืองของเน้ือหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ตํ่ากว่า 2 หัวข้อ     
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การแบ่งบทเรียน/หวัข้อ 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 รูปแบบของโครงสร้าง 
1.1. เสา คาน ช่วงพาดของคาน 
1.2. โครงถัก 
1.3. โครงกรอบอาคารและผนัง 
1.4. ช่วงพาดของโครงสร้าง 
1.5. รูปแบบของโครงสร้าง 
1.6. โครงสร้างอาคารสูง 

1.7. ข้อต่อหรอืรอยต่อของโครงสร้าง 

4 - 

2 โครงสร้างไม้ 
2.1 โครงสร้างไม้ 
2.2 ตงไม้รับพ้ืนและช่องเปิด 
2.3 โครงสร้างตงไม้และการยึด 
2.4 ลักษณะของพ้ืนวางบนตงไม้ 
2.5 คานไม ้
2.6 พ้ืนไม้กระดาน 

4 - 

3 โครงสร้างเหลก็ 
3.1 คานเหล็ก 
3.2 รอยต่อเสา-คานเหล็ก 
3.3 รายละเอียดโครงถักเหล็กเอวโปร่ง 
3.4 การติดต้ังพ้ืนบนโครงถักเอวโปร่ง 
3.5 แผ่นพ้ืนเหล็ก 
3.6 ตงเหล็กมวลเบา 
3.7 พ้ืนโครงเหล็กมวลเบาและรอยต่อ 
 

4 - 

4 ข้อต่อหรือรอยต่อระหว่างวัสดุโครงสร้าง 
4.1 ตงและโครงถักสําเร็จรูป 
4.2 รอยต่อระหว่างคานรับคานหลักหรือผนัง 
4.3 รอยต่อระหว่างคานกับเสา 
4.4 รอยต่อพ้ืนไม้กระดานกับผนังมวลเบา 
 
 

4 - 

5 พื้นคอนกรีต 
5.1 คานคอนกรีต 
5.2 คอนกรีตอัดแรง 
5.3 แบบหล่อค้ํายัน 

4 - 
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5.4 พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป 
5.5 ชนิดของแผ่นพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรุป 
5.6 รอยต่อองค์อาคารพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป 

6 หลังคา 
6.1 ความลาดชันของหลังคา 
6.2 หลังคาคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อในที ่
6.3 หลังคาแผน่คอนกรีตสําเร็จรุป 
6.4 แผ่นโลหะรองพ้ืนหลังคา 
6.5 แผ่นหลังคาซีเมนต์ 
6.6 แผ่นปิดหลังคา 
6.7 โครงเหล็กรูปพรรณ 
6.8 หลังคาแบบโครงถักหรือโครงข้อหมุน 
6.9 หลังคาโครงข้อแข็ง 
6.10 โครงหลังคาเหล็กมวลเบา 
6.11 โครงหลังคาไม้ 
6.12 โครงหลังคาเหล็ก 

4 - 

7 การป้องกันความชื้นและความร้อน 
7.1 การป้องกันความช้ืนและอุณภูมิจากภายนอก 
7.2 การป้องกันความช้ืนและความร้อยสําหรับหลังคาแบนราบ 
7.3 ระบบฉนวนและปูนฉาบของผนังภายนอก 
7.4 ฉนวนกันความร้อน 
7.5 วัสดุฉนวนกันความร้อน 
7.6 การติดต้ังฉนวนกันความร้อนที่พ้ืนและหลังคา 
7.7 ผนังฉนวนกันความร้อน 

7.8 การควบคมุความช้ืน 
7.9 แผ่นกันช้ืนหรือกันระเหย 
7.10 การระบายอากาศ 

4 - 

8 งานวัสดุ กระจก/แก้ว 
8.1 ชนิดของกระจก 
8.2 ผลิตภัณฑ์กระจก 
8.3 การติดต้ังแผ่นกระจก 
8.4 กระจกกันความร้อนหรือกระจกฉนวน 
8.5 กระจกผนังกรุรอบอาคาร 
8.6 ช่องกระจกบนหลังคา 
8.7 รายละเอียดการติดต้ังช่องเปิดกระจกหลังคา 
8.8 ห้องกระจก 
            

4 - 
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จุดประสงค์การสอน 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 รูปแบบของโครงสร้าง 
1. รู้หลักการ รปูแบบโครงสร้างอาคารช่วงพาดกว้าง 
2. เข้าใจ รูปแบบโครงสร้าง เสา คาน ช่วงพาดคาน โครงสร้างอาคารสูง 
3. สามารถออกแบบ โครงสร้างอาคารช่วงพาดกว้างได้ 

4 - 

2 โครงสร้างไม้ 
1. รู้หลักการ โครงสร้างไม้ 
2. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างไม้ 
3. สามารถออกแบบ โครงสร้างไม้ได้ 

4 - 

3 โครงสร้างเหลก็ 
1. รู้หลักการ โครงสร้างเหล็ก 
2. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างเหล็ก 
3. สามารถออกแบบ โครงสร้างเหล็กได้ 

4 - 

4 ข้อต่อหรือรอยต่อระหว่างวัสดุโครงสร้าง 
1. รู้หลักการ ของข้อต่อหรือรอยต่อระหว่างวัสดุโครงสร้าง 
2. เข้าใจรูปแบบ ของข้อต่อหรือรอยต่อระหว่างวัสดุโครงสร้าง 
3. สามารถออกแบบ ข้อต่อหรือรอยต่อระหว่างวัสดุโครงสร้างได้ 

4 - 

5 พื้นคอนกรีต 
1. รู้หลักการ ของชนิดและประเภทของพื้นคอนกรีต 
2. เข้าใจ ชนิดและประเภทของพ้ืนคอนกรีต การติดต้ัง 
3. สามารถวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและเลือกใช้ พ้ืนคอนกรีต ได้เหมาะสม 

4 - 

6 หลังคา 
1. รู้หลักการ ชนิด โครงสร้างหลังคา 
2. เข้าใจ รูปแบบ ชนิด โครงสร้างหลังคา 
3. สามารถออกแบบ และเลอืกใช้ ชนิด โครงสร้างหลังคาได้อย่างเหมาะสม 

4 - 

7 การป้องกันความชื้นและความร้อน 
1. รู้หลักการ การป้องกันความช้ืนและความร้อน 
2. เข้าใจกระบวนการ การประกอบติดต้ัง การป้องกันความช้ืนและความร้อน 
3. สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้วัสดุ การป้องกันความช้ืนและความร้อน 

4 - 

8 งานวัสดุ กระจก/แก้ว 
1. รู้หลักการ งานวัดสุกระจก 
2. เข้าใจกระบวนการ การประกอบติดต้ังกระจก  
3. สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้กระจก ให้เหมาะสมกับโครงสร้างช่วงกว้างได้       

4 - 
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หมายเหตุ  การเขียนจุดสงคก์ารสอน 
1. นําช่ือบทเรียนมาเขียนเป็นจุดประสงค์ทั่วไป  โดย ใช้กริยานํา   รู้    เข้าใจ    นํา...........ไปใช้    วิเคราะห์     

สังเคราะห์  ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดในบทเรียนน้ี  หรือไม่ถ้าเขียนยากก็ให้ทําเป็นช่ือบทก็ได้ 
2. นําหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทั่วไปของบท  ใน

ข้อ 1 ดูจากตารางกริยาใช้นํา 
ตารางคํากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน 

1) วิชาที่เป็นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

 1. รู้หลักการ โครงสร้างอาคารช่วงกว้าง บอกความหมาย ลักษณะ รูปแบบโครงสร้างอาคาร
ช่วงกว้าง 

2. เข้าใจหลัก โครงสร้างอาคารช่วงกว้าง ประเภทของ
โครงสร้าง การประกอบติดต้ังโครงสร้าง 

อธิบายขั้นตอน การประกอบติดต้ัง โครงสร้างอาคาร
ช่วงกว้าง 

 3. สามารถพิจารณาเลือกใช้โครงสร้างที่เหมาะสมกับ 
โครงสร้างอาคารช่วงกว้างได้  

เลือก ประเภทโคงสร้างที่เหมาะสม กับ โครงสร้าง
อาคารช่วงกว้างได้ 

4. สามารถออกแบบ เลือกใช้ประเภท โครงสร้างอาคาร
ช่วงกว้างได้ 

การออกแบบอาคารช่วงกว้าง ได้โดยเลือกใช้โครงสร้าง
ได้อย่างเหมาะสม 

 5. สังเคราะห์ ประเภท โครงสร้างอาคารช่วงกว้างได้ นําเกณฑ์ ในการเลือกใช้ประเภทโครงสร้าง มาใช้
ประกอบการเลือกโครงสร้าง อาคารช่วงกว้างได้ 

6. พัฒนาแนวคิด เก่ียวกับโครงสร้างอาคารช่วงกว้างได้ สร้างสรรค์ งานออกแบบสําหรับอาคารช่วงกว้างได้ 
 

2) วิชาที่มีปฏิบัติ (ด้านทักษะพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

ปฏิบัติงานโดยการนําหลักการ โครงสร้างอาคาร
ช่วงกว้าง มาใช้ประกอบ 
 

สามารถกําหนดรูปแบบ การติดต้ัง การเช่ือมต่อ หรือ
การเลือกรูปแบบโครงสร้างสําหรับอาคารช่วงกว้างได้ 

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

รับรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นได้ 

มีความสมัครสมาน สามัคค ี
 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
 

เห็นคุณค่าในการเข้าใจความสําคัญของการเลือกใช้ 
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง อาคารช่วงกว้างได้ 

แสดงความคิดเห็น เพ่ือการสร้างสรรค์ได้ 

การจัดระบบขั้นตอนในการทํางาน ความรอบคอบ
และตรงตามเวลากําหนด 

มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ 
รอบคอบและตรงตามกําหนด 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชาน้ีแบ่งเป็น 11 หน่วย   แยกได้     11  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังน้ี 
 
1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น 4 ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังน้ี 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 40 คะแนน  หรือร้อยละ 40 
  1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.4 จิตพิสัย  20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
 

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชาน้ีจะต้อง 
2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

      2.2  มีเวลาเรยีนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
     2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 
 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ทีผ่่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป               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 

 คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 50 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
เลข

ที่บ
ทเรี

ยน
   คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ําหนักคะแนน 
พุทธพิิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ยั 

คว
าม

รู้-ค
วา

มจํ
า 

คว
าม

เข้า
ใจ

 

กา
รน

ําไป
ใช

 ้

สูง
กว่

า 

1 รูปแบบของโครงสร้าง 5      
2 โครงสร้างไม้ 5      
3 โครงสร้างเหล็ก    5      
4 ข้อต่อหรือรอยต่อระหว่างวัสดุโครงสร้าง  5      
5 พ้ืนคอนกรีต 5      
6 หลังคา      5      
7 การป้องกันความช้ืนและความร้อน  5      
8 งานวัสดุ กระจก/แก้ว 5      
ก คะแนนภาควิชาการ (พทุธพิิสัยและทักษะพิสัย) 40      

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปน็การบรูณาการทุก
หน่วย) 

40 
 

 
ค คะแนนจิตพสิยั 20 

 รวมทั้งสิน้ 100 
หมายเหตุ   

1. การกําหนดคะแนนในรายบท ใหใ้ช้เวลาที่ใช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ  
   กําหนดก็ได้ 

      2. การกําหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสัย(ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใข้ และ 
       สูงกว่า)  ให้ใช้วิธีรวมจํานวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน  แล้วเทียบเป็นสัดส่วน 
         ในการกําหนดคะแนนก็ได้  เช่นหน่วยที่หน่ึง 10 คะแนน   เมื่อนับจุดประสงค์ มีระดับความรู้ความจํา 3 ข้อ  
         ความเข้าใจ 9 ข้อ การนําไปใข้ 18 ข้อ เมื่อเทียบสดัส่วนจะได้ความรู้ความจํา 1 คะแนน  ความเข้าใจ3  
         คะแนน   และการนําไปใข้ 6  คะแนน(ถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจํานวนเต็ม)   
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กําหนดการสอน 
สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 6/มิ.ย. 3-4 รูปแบบของโครงสร้าง วันหยุด 
2 13/มิ.ย. 3-4  
3  20/มิ.ย. 3-4 โครงสร้างไม้ 

 
 

4 27/มิ.ย. 3-4  
5 4/ก.ค. 3-4 โครงสร้างเหล็ก 

 
 

6 11/ก.ค. 3-4  
7 18/ก.ค. 3-4  
8 25/ก.ค. 3-4 ข้อต่อหรือรอยต่อระหว่างวัสดุโครงสร้าง  
9 1/ส.ค. 3-4  
10 8/ส.ค.  สอบกลางภาค  
11 15/ส.ค. 3-4 พ้ืนคอนกรีต  
12 22/ส.ค. 3-4  
13 29/ส.ค. 3-4 หลังคา 

 
 

14 5/ก.ย. 3-4  
15 12/ก.ย. 3-4 การป้องกันความช่ืนและความร้อน 

 
 

16 19/ก.ย. 3-4  
17 26/ก.ย. 3-4 งานวัสดุ กระจก/แก้ว 

 
 

18 3/ต.ค.  สอบปลายภาค  
     

 

บรรณานุกรม 
กิติพงศ์ พลจันทร์ และ ทัต สจัจะวาที (ผู้เรยีบเรียง). ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน. : กรุงเทพฯ 
. 2549  
เฉลิม สุจริต. วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ. พศ. 
2543. พิมพ์ครัง้ที่ 5 

 

 (ได้แก่หนังสือ ตํารา หรือเอกสารอ่ืนๆที่ใช้ประกอบในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
จะวางไว้ที่จุดนี้หรอืที่ทา้ยเลม่ก็ได้ การเขียนก็ให้เป็นไปตามหลักสากล เช่น ชื่อผู้แต่ง./ (ปี่ที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง/
ครั้งทีพ่ิมพ์./จังหวัดที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์ เปน็ต้น) 

 


