ตัวอยาง
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง

สาขางานเทคนิคการกอสราง
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ตัวอยาง แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพและสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
งาน/รายวิชา
สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 1
1. งานสํารวจปริมาณและประมาณราคา
1.1 ประยุกตเทคนิควิธีการกอสรางในระบบตางๆ
3106-2004
เทคนิคกอสราง 1
เทคนิคการกอสราง แบบหลอและการทํานัง่ ราน
3106-2005
เขียนแบบกอสราง 1
กอสรางกับการวางแผนงานกอสราง
3106-2006
การประมาณราคา 1
1.2 เขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนแบบ
3106-2102
อุปกรณอาคาร
รายละเอียดทางสถาปตยกรรม วิศวกรรมพรอมทั้ง
3106-2104
กฎหมายกอสราง
รายการประกอบแบบ
1.3 แยกรายการวัสดุและแรงงาน คํานวณหาคาวัสดุ คา
แรงงาน คาดําเนินการ ภาษี กําไร และจัดทําเอกสาร
การประมาณราคาอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป
1.4 กําหนดประเภท ชนิด ขนาด คุณลักษณะของ
อุปกรณอาคาร
1.5 เขาใจเจตนารมยของพระราชบัญญัติ กฏกระทรวง
และกฏหมายเกี่ยวกับงานกอสราง จัดทําสัญญา
เอกสารประกอบสัญญาในงานกอสราง
ภาคเรียนที่ 2
2. งานเขียนแบบกอสราง
3106-2003
การสํารวจเพื่อการกอสราง 2.1 สํารวจ ทําวงรอบ สํารวจสรางหมุดควบคุมทางราบ
และทางดิ่ง กําหนดระดับในงานกอสราง
3106-2011
เขียนแบบกอสรางดวย
2.2 เขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด รูปขยาย แสดงราย
คอมพิวเตอร
ละเอียดตางๆ
3106-2111
เทคนิคกอสราง 2
2.3 ลําดับขั้นตอนวิธีกอสรางระบบปองกันแสงเสียง
ความรอน การปองกันการซึมและการปองกันเพลิง
ไหม อาคารสําเร็จรูปและโครงสรางประกอบอื่นที่อยู
ในระบบกอสราง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ตัวอยาง แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพและสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
งาน/รายวิชา
สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 3
3.งานควบคุมการกอสราง
3106-2105
งานกอสรางอาคาร 1
3106-2106
งานกอสรางอาคาร 2
3106-2107
งานกอสรางอาคาร 3
3106-2002
เครื่องจักรกลงาน
กอสราง

ภาคเรียนที่ 4
4.งานการทดสอบวัสดุ
3106-2007
คอนกรีตเทคโนโลยี
3106-2010
ปฐพีกลศาสตร
3106-2112
ชลศาสตร
3106-2008

ทดสอบวัสดุ
(เรียนในภาคเรียนที2่ )

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3.1 ทําโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและองค
ประกอบของอาคาร
3.2 วางแผนและดําเนินงานจัดสราง ประกอบติดตั้ง
สวนประกอบ ของอาคาร
3.3 วางแผนงานกอสรางอาคารประเภทหลอในที่และใช
วัสดุ กึ่งสําเร็จรูป ทําการกอสรางงานเหล็กรูปพรรณ
อะลูมิเนียม ฯ
3.4 จัดทําแผนงานการใชงานเครื่องจักรกล การซอมแซม
บํารุงชิ้นสวนอะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่น

4.1 หลักการทดสอบและวิเคราะหวัสดุทใี่ ชผสมคอนกรีต
และการออกแบบสวนผสมคอนกรีต
4.2 ทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตสดและคอนกรีตแข็งตัวแลว
4.3 เขาใจสวนประกอบและคุณสมบัติของดินทางดาน
ฟสิกส
4.4 จําแนกประเภทดิน
4.5 ทดสอบคุณสมบัติและการรับกําลังของดินโดยวิธีตางๆ
4.6 ประยุกตคา จากการทดสอบไปใชในการกอสรางตางๆ
4.8 หลักการทดสอบวัสดุขอกําหนดมาตรฐานวิธีการ
ทดสอบวัสดุ
4.9 ทดสอบคุณสมบัติของเหล็กคอนกรีตและวัสดุกอสราง
ทั่วๆ ไป

สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
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ตัวอยาง แบบการจัดแผนการเรียน
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา การกอสราง สาขางาน เทคนิคการกอสราง
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ 8 นก.
1.1วิชาสามัญทั่วไป 5 นก.
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
1.2วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
3 นก.
3000-1521 คณิตศาสตร 2
2.หมวดวิชาชีพ 20 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 6 นก.
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ 11 นก.
1.1วิชาสามัญทั่วไป 5 นก.
3 3 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
3 3
ภาษาอังกฤษ 2
2 3 3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน
2 2

3

3 3000-1425
3000-1525

3

3 3000-0101

3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 10 นก.
3106-2004 เทคนิคกอสราง 1
3106-2005 การเขียนแบบกอสราง 1
3106-2006 การประมาณราคากอสราง 1

3

3 3000-0201

2
3
2

2 3106-2003
6 3106-2008
3 3106-2011

3106-2009 ทฤษฎีโครงสราง

3

3 3106-2013

2.3 วิชาชีพสาขางาน 4 นก.
3106-2102 อุปกรณอาคาร
3106-2104 กฎหมายกอสราง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี - นก.

2
2

2 3106-2111
2

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2ชม.
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5
รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.2วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
6 นก.
วิทยาศาสตร 6
แคลคูลัส 1
2.หมวดวิชาชีพ 17 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 6 นก.
การพัฒนางานดวยระบบ
คุณภาพและเพิ่มผลผลิต
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 9 นก.
การสํารวจเพื่อการกอสราง
การทดสอบวัสดุ
เขียนแบบกอสรางดวย
คอมพิวเตอร
การออกแบบโครงสรางไมและ
เหล็ก
2.3 วิชาชีพสาขางาน 2 นก.
เทคนิคกอสราง 2

3
3

4
3

3

3

3

4

2
2
3

3
3
6

2

3

2

2

0
28

2
35

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - นก.

0
28

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2ชม.
2 3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 6
35
รวม

สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
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ตัวอยาง แบบการจัดแผนการเรียน
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา การกอสราง สาขางาน เทคนิคการกอสราง
รหัส

ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ 1 นก.
1.1วิชาสามัญทั่วไป - นก.

นก. ชม.

1
1.2วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1 นก.
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน
ประกอบการ
2.หมวดวิชาชีพ - นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน - นก.
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 2 นก.
3106-2004 เครื่องจักรกลงานกอสราง

2

รหัส

3000-1301
3000-1304
3000-1601

3000-1221

2

2 3106-2001
3106-2007
3106-2010
3106-2012

2.3 วิชาชีพสาขางาน - นก.
3106-6001
3106-2103
3106-2105
3106-2106
3106-2107
3106-2110

3. หมวดวิชาเลือกเสรี - นก.
งานระบบทอและสุขภัณฑ
งานกอสรางอาคาร 1
งานกอสรางอาคาร 2
งานกอสรางอาคาร 3
โครงการงานกอสรางอาคาร
5. กิจกรรม

2
2
2
2
2

6 3106-2112
6 3106-2114
6 3106-2208
6
6

- ชม..

รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ภาคเรียนที่ 4
รายวิชา
นก. ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ 5 นก.
1.1วิชาสามัญทั่วไป 4 นก.
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
1 1
การเมืองการปกครองของไทย
2 2
หองสมุดกับการรูสาระสนเทศ
1 1
1.2วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1 นก.
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1 2
2.หมวดวิชาชีพ 15 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน - นก.
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 11 นก.
ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
คอนกรีตเทคโนโลยี
ปฐพีกลศาสตร
การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.3 วิชาชีพสาขางาน - นก.
โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 7 นก.
ชลศาสตร 1
การวิเคราะห โครงสราง
การวิบัติของอาคาร

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2ชม.
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 7

13 34

รวม

2
3
3
3

2
4
4
3

4

4

2
3
2

2
3
2

0

2

27 32
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ผังมโนทัศนของโครงการ (Project) รับจางประมาณราคาบานพักอาศัย 2 ชั้น

วิชาภาษาอังกฤษ
- เขียนและอานรายการ
ประกอบแบบ
- เขียนสัญญาการกอสราง
- นําเสนอผลงาน

วิชาคณิตศาสตร2
- เรขาคณิตวิเคราะห
- คํานวณ พื้นที่ ปริมาตร
- การหา ระยะทาง
ระหวางจุด2จุด
- ตรีโกณมิติ หามุม,
หาดาน

วิชากฎหมายกอสราง
- จัดทําสัญญา
- จัดเอกสารประกอบ
สัญญาในงานกอสราง

วิชาภาษาไทย
- การเขียนโครงการ
- การนําเสนอผลงาน

วิชาเขียนแบบกอสราง 1
- เขียนแบบดานสถาปตยกรรม
- เขียนแบบดานวิศวกรรม
- รายการประกอบแบบ

โครงการประมาณราคา
บานพักอาศัย 2 ชั้น
เพื่อเสนอราคากอสราง

วิชาเทคนิคกอสราง 1
- วิธีการกอสราง
อาคารในระบบ
ตางๆ

วิชาอุปกรณอาคาร
- กําหนดชนิด ขนาด
คุณลักษณะของ
อุปกรณอาคาร

วิชาประมาณราคากอสราง1
- แยกรายการวัสดุ
- คํานวณหาคาวัสดุ คาแรง คาดําเนินการ ภาษี กําไร
ลงรายการประมาณราคา

วางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรรายวิชา และกําหนดสมรรถนะรายวิชาและงานรวมกัน
กําหนดรูปแบบวิธีการประเมิน รายการประเมิน และเกณฑการประเมินรวมกัน
ดําเนินการประเมินตามสภาพจริง ( ตามสมรรถนะรายวิชาและงาน)
นําผลการประเมินไปพิจารณาประกอบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของ
สาขางานเทคนิคการกอสราง สาขาวิชาการกอสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
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ตัวอยาง แบบกําหนดหัวขอ (Theme) / งาน/โครงการ (Project) & สมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการรับจางประมาณราคาบานพักอาศัยขนาด 2 ชั้นเพือ่ เสนอราคากอสราง
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
จัดดําเนินงาน จัดทําโครงการ เขียนแผนการทํางาน เขียนแบบและอานแบบ แยกแบบ ประมาณราคา
กอสรางตามรูปแบบและรายการ โดยใชหลักการทางคณิตศาสตรและสรุปผลการทํางาน เปนทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย

1. เขียนโครงการ
เกณฑการประเมิน
Performance Criteria

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

1.1 โครงการประมาณราคาบานพัก
อาศัย 2 ชั้น มีองคประกอบครบ
ตามขอกําหนด
1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบ
ครบดําเนินงานไดจริง

- เรื่องการเขียนโครงการ วิชา
ภาษาไทย
- เรื่องการประมาณราคาบานพัก
อาศัย 2 ชั้น วิชาการประมาณ
ราคา

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
สมรรถนะ
Competency
1.1 เขียนโครงการการประมาณ
ราคาบานพักอาศัย 2 ชั้น
1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานประมาณ
ราคาบานพักอาศัย 2 ชั้น

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
สมรรถนะ
Competency

2. เขียนแบบกอสรางและอานแบบ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Performance Criteria
Topic/Subject

2.1 เขียนแบบกอสราง แปลน รูปดาน 2.1 รูปแบบบานพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด - เรื่องการเขียนแบบบานพัก
ถูกตองครบองคประกอบตาม
รูปตัด รูปขยาย ผูบริเวณรายการ
อาศัย 2 ชั้นวิชา เขียนแบบ
กําหนด
ประกอบแบบของบานพักอาศัย
กอสราง
2 ชั้น ตามขอกําหนดและ
- เรื่องการอานแบบบานพัก
มาตรฐานในการเปนแบบ
อาศัย 2 ชั้น แบบคอนกรีต
2.2 อานแบบกอสรางบานพักอาศัย 2 2.2 อานแบบบานพักอาศัย 2 ชั้น
เสริมเหล็ก วิชา การอานแบบ
- การเขียนรายการประกอบแบบ
ชั้น เพื่อประมาณราคา
งานกอสรางเปนภาษาอังกฤษ
2.3 อานรายการประกอบแบบอาคาร 2.3 อานออกเสียงชื่อวัสดุ ขนาด
คุณลักษณะเฉพาะของรายการ
วิชาภาษาอังกฤษ
2 ชั้น เปนภาษาอังกฤษได
ประกอบแบบอาคาร 2 ชั้นได
2.4 เขียนรายการประกอบแบบอาคาร
ถูกตอง
2 ชั้น เปนภาษาอังกฤษได
2.4 เขียนรายการวัสดุ ขนาด และ
คุณลักษณะเฉพาะของรายการ
ประกอบแบบอาคาร 2 ชั้น เปน
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตัวอยาง แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project) &สมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการรับจางประมาณราคาบานพักอาศัยขนาด 2 ชั้นเพือ่ เสนอราคากอสราง
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
3. วางแผนประมาณราคากอสราง
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Performance Criteria
Topic/Subject
3.1 แยกรายการวัสดุอุปกรณ

3.1 รายการวัสดุ อุปกรณมีขนาด
จํานวนครบและราคาถูกตอง

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
สมรรถนะ
Competency
4.1 คํานวณหาพื้นที่ปริมาตร

4. ใชหลักการทางคณิตศาสตรในงานประมาณราคากอสราง
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Performance Criteria
Topic/Subject

4.1 ขนาดพื้นที่ปริมาตร ระยะทาง
ระหวางจุด 2 จุด มุมและดาน

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
สมรรถนะ
Competency

6.1 จัดทําสัญญาและเอกสาร
ประกอบสัญญาในงานกอสราง
6.2 อานสัญญาการกอสรางเปน
ภาษาอังกฤษได

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห
- เรื่องคํานวณหาพื้นที่ปริมาตร
-เรื่องการหาระยะทางระหวาจุด 2จุด
- เรื่องตรีโกณมิติ

5. การดําเนินการประมาณราคากอสราง
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Performance Criteria
Topic/Subject

5.1 คํานวณ คาแรงงาน
5.1 รายการระยะเวลาการทํางาน
5.2 คํานวณคาใชจายการดําเนินงาน
คาแรงและ คาใชจายในการ
ดําเนินงานถูกตองครบถวน

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
สมรรถนะ
Competency

เรื่องการประมาณราคาวัสดุ
อุปกรณวิชา ประมาณราคา

- เรื่องการประมาณราคาวัสดุ
อุปกรณ วิชา ประมาณราคา

6. จัดทําสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาในงานกอสราง
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Performance Criteria
Topic/Subject

6.1 เขียนสัญญาและเอกสารประกอบ
ในงานกอสรางถูกตองครบถวน
6.2 อธิบายรายละเอียดในสัญญาการ
กอสรางเปนภาษาอังกฤษได
ถูกตอง
6.3 บอกประมาณการราคาคาใชจาย
6.4 บอกรายการวัสดุที่ใช
6.5 บอกระยะเวลาในการกอสราง
6.6 บอกรายละเอียดรายการประกอบ
แบบอาคาร

- เรื่องสัญญาเอกสารประกอบ
สัญญา วิชากฎหมายสัญญา
และรายการกอสราง

สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project) &สมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการรับจางประมาณราคาบานพักอาศัยขนาด 2 ชั้นเพือ่ เสนอราคากอสราง
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
7. การเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Performance Criteria
Topic/Subject
7.1 เขียนรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ

7.1 รางานผลการดําเนินโครงการ
ถูกตองครบถวน

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
สมรรถนะ
Competency
8.1 เขียนรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเปนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- เรื่องการเขียนรายงานโครงการ
วิชาภาษาไทย

8. การนําเสนอผลงานโครงการเปนภาษาอังกฤษ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Performance Criteria
Topic/Subject

8.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
เปนภาษาอังกฤษถูกตองครบถวน
8.2 บอกประมาณการราคาคาใชจาย
8.3 บอกรายการวัสดุที่ใช
8.4 บอกระยะเวลาในการกอสราง
8.5 บอกรายละเอียดรายการประกอบ
แบบอาคาร

- เรื่องการเขียนรายงานโครงการ
วิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
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ตัวอยาง แบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
บูรณาการวิชา เทคนิคกอสราง 1 การประมาณราคากอสราง 1 งานเขียนแบบกอสราง 1 หนวยที่........
อุปกรณอาคาร กฎหมายกอสราง ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร 2
สอนครั้งที.่ ...
.ชื่อหนวยงาน งานประมาณบานพักอาศัย 2 ชั้นราคาเพือ่ เสนอราคากอสราง
จํานวน 121 ชม

หัวขอเรื่อง
หนวยที.่ ..............งานบูรณาการอาชีพงานประมาณราคาบานพักอาศัย 2 ชั้นเพื่อเสนอราคากอสราง
หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้
รายการสอน
ทฤษฎี (ชม.)
ปฏิบตั ิ (ชม.)
1. การเขียนโครงการ
3
6
2. การเขียนแบบกอสรางและอานแบบ
10
50
3. เขียนแผนงาน การประมาณราคากอสราง
1
2
4. ใชหลักการทางคณิตศาสตรในงานประมาณราคากอสราง
3
5. การดําเนินการประมาณราคากอสราง
10
20
6. จัดทําสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาในงานกอสราง
2
2
7. การเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
2
4
8. การนําเสนอผลงานโครงการเปนภาษาอังกฤษ
6
31
90
สาระสําคัญ
การจัดการทํางานโครงการที่ประกอบอาชีพจริง เริ่มตัง้ แตดําเนินงานจัดทําโครงการ เขียนแบบ
และอานแบบ วางแผนงานการประมาณราคากอสราง ดําเนินการประมาณกอสรางตามรูปแบบและ
รายการ โดยใชหลักคณิตศาสตรและสรุปผลการทํางานเปนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะงาน
อาชีพ ทักษะกระบวนการตางๆ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม โดยใชประสบการณตรง
จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อใหนักศึกษาบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาสามัญและวิชาชีพเฉพาะในงานกอสราง
มาประยุกตใชในงานประมาณราคาเพื่อเสนอราคากอสรางบานพักอาศัย2ชั้นการสรางสรรคผลงานใน
อาชีพงานกอสราง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ ลวนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานไดถูกตอง
2. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงานและนําเสนอขออนุมัติโครงการ
3. อานแบบและ เขียนแบบอาคารและรายการประกอบแบบไดตามหลักการของการเขียนแบบ
4. แยกรายการและประมาณราคา อาคารตามรูปแบบรายการโดยใชหลักคณิตศาสตร
5. จัดทําสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาในงานกอสรางอาคารไดถูกตองครบถวน
6. เขียนรายงานผลการดําเนินโครงการไดถูกตอง
7. นําเสนอผลงานโครงการเปนภาษาอังกฤษ
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุ-อุปกรณ
เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณสําหรับประมาณราคางานกอสรางอาคาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. คณะครูผูสอนแนะนําและชีแ้ จงกระบวนการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยแจกคูมือการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา วิธีการเรียน ภาระงาน การประเมินผลและมีการวางแผนรวมกันระหวาง
ครูกับนักศึกษา
2. ครูใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 3 – 5 คนตามความเหมาะสม และชี้แจงใหนักศึกษาทราบวา
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในกลุมนี้ตลอดภาคเรียน
3. คณะครูผูสอนในรายวิชาตางๆปฏิบัติการสอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบตามแผนการเรียนรู
โดยการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
4. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่กําหนด
รายวิชาโครงการงานบูรณาการอาชีพงานประมาณราคาบานพักอาศัย 2 ชั้นเพื่อเสนอราคากอสราง
1. ครูกําหนดใหนักศึกษาทุกคนทําโครงการงานบูรณาการอาชีพงานประมาณราคาบานพักอาศัย
2 ชั้นเพื่อเสนอราคากอสรางในภาคเรียนนี้ โดยดําเนินการเปนกลุมตามที่แบงไวพรอมทั้งแจก
ใบความรู ใบงานและเอกสารประกอบ
2. นักศึกษาอานแบบที่กําหนดใหและดําเนินการตามแผนการการเรียนรู
3. ครูสังเกตบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาขณะปฏิบัติกจิ กรรมและคอยใหคําแนะนําตามความ
ตองการของนักศึกษา
4. ครูและนักศึกษารวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินในแตละขั้นตอน
5. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ครูและนักศึกษารวมกันสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโดยสื่อโสตทัศนูปกรณ หรือการนําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรม Microsoft
Power Point
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง
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รายวิชาเขียนแบบกอสราง 1
1. ครูมอบหมายใหนักศึกษาเขียนแบบอาคารบานพักอาศัย
2
ชั้นเขียนรายละเอียดทาง
สถาปตยกรรม เขียนรายละเอียดทางวิศวกรรม พรอมทั้งรายการประกอบแบบ
2. ครูสังเกต บันทึกพฤติกรรม นักศึกษาขณะปฏิบัติงานคอยใหความชวยเหลือแนะนําและสาธิต
ประกอบ
3. นักศึกษา ฝกหัดปฏิบัติงาน เขียนแบบอาคารบานพักอาศัย 2 ชั้น พรอมทั้งเขียนรายการ
ประกอบแบบ
4. ครูตรวจสอบผลการงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง
รายวิชากฎหมายกอสราง
1. ครูและนักศึกษารวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาเอกสารประกอบสัญญา
2. ครูนําตัวอยางสัญญาจางเพื่อใชเปนขอมูลในการเขียนสัญญา
3. ครูมอบหมายใหนักศึกษาฝกเขียนสัญญาตามแบบที่กําหนด
4. นักศึกษาฝกเขียนสัญญาตามรูปแบบที่กําหนด
5. ครู แนะนําใหความชวยเหลือในการเขียนสัญญา
6. ครูและนักศึกษารวมประเมินผลงาน
รายวิชาเทคนิคกอสราง 1
1. ครูเตรียมสื่อ เทคนิคและวิธกี ารกอสรางอาคารในระบบและแบบตางๆ
2. ครูใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 3 - 5 คนในคนควาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
กอสรางแบบตางๆจากอินเตอรเนต
3. ครูและนักศึกษารวมกันอภิปรายเทคนิคและวิธีการกอสรางอาคารในระบบและแบบตางๆ
4. ครูมอบหมายงานใหนักศึกษาประมาณการสวนตางๆของอาคาร
5. ครูใหคําแนะนําชี้แนะในการประมาณการ
6. ครูและนักศึกษาชวยกันประเมินผลงาน
รายวิชาอุปกรณอาคาร
1. ครูเตรียมสื่อเกีย่ วกับอุปกรณอาคารและรูปแบบรายการ
2. ครูเตรียมขอมูลของขนาด ชนิด ราคา การติดตั้งของอุปกรณอาคาร
3. ครูมอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลอุปกรณอาคารที่เกี่ยวของ
4. ครูใหนักศึกษาปฏิบัติการประมาณราคาจากรูปแบบรายการโดยคอยแนะนําใหความ
ชวยเหลืออยางใกลชิด
5. ครูและนักศึกษารวมกันประเมินผลงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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รายวิชาการประมาณราคากอสราง 1
1. ครูนําแบบอาคารบานพักอาศัย 2 ชั้นใหนักศึกษาอานแบบ
2. ครูซักถามนักศึกษาแตละกลุม ถึงราคาคากอสรางและวิธีการคิดคากอสราง
3. ครูแจกใบความรูเกี่ยวกับการประมาณราคาเพื่อศึกษาและแยกรายการวัสดุ อุปกรณตาม
วิธีการประมาณราคา
4. ครูเสนอแนะวิธีการประมาณราคาจากโปรแกรมสําเร็จรูปการประมาณราคากอสราง
5. ครูและนักศึกษารวมกันประเมินผลพรอมอภิปรายผลรวมกัน
รายวิชาคณิตศาสตร 2
1. ครูจัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการสอน แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน วิธีการ
วัดผลและประเมินผล
2. ครูสอนตามเนื้อหาที่กําหนดไวในแผนการสอน
3. นักศึกษาฝกทําแบบฝกหัดโดยครูคอยใหคาํ แนะนํา
4. ครูและนักศึกษารวมกันตรวจสอบผลงาน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
1. ครูหาคําศัพทเกี่ยวกับวัสดุ ขนาด คุณลักษณะเฉพาะของรายการประกอบแบบอาคาร 2 ชั้น
ใหนกั ศึกษาเขียนและอานใหถกู ตอง
2. ครูสอนการพูดนําเสนอผลงาน
- ทักทายและแนะนํากลุมทํางาน
- บอกรายละเอียดของแบบอาคาร 2 ชั้นในดานรายการวัสดุ การประมาณราคาคาใชจาย
รายละเอียดรายการประกอบแบบและระยะเวลาในการกอสราง
3. ครูนําตัวอยางหนังสือสัญญาการกอสรางเปนภาษาอังกฤษใหนักศึกษาอานคําศัพทเฉพาะ
ขอมูลรายละเอียดของสัญญา ผูวาจาง วิศวกรโครงงาน วิศวกรคุมงาน ระยะเวลาการกอสราง
ใหนกั ศึกษากรอกขอมูลลงในแบบฟอรมสัญญาการกอสราง
4. ครูตรวจผลงาน
สื่อการเรียน
1. สื่อของจริง เชนหุนจําลอง แบบกอสรางอาคารพักอาศัย
2. ตําราเรื่องการประมาณราคากอสราง
3. คูมือการจัดทําโครงการชนิดตาง ๆ
4. คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
5. ตัวอยางโครงการ
6. คอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมาณราคากอสรางอาคาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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7. ตําราเกี่ยวกับฟงกชั่นตรีโกณมิติ การหาปริมาตรและการหาพื้นที่
8. ตําราการเขียนแบบอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก
9. ตําราเกี่ยวกับเทคนิคการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประเมินผลงาน
1. ตรวจแผนงานโครงการรวมกับผูเรียน
2. ครูผูสอนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน
3. ครูผูสอนรวมกับผูเรียนตรวจผลงานที่แลวเสร็จ
4. ครูผูสอนรวมกับผูเรียนประเมินผลงาน
เอกสารอางอิง
พิภพ สุนทรสมัย เทคนิคการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุน) กทม., 2526
เจิมศักดิ์ หัวเพชร SURVEYING. กรุงเทพฯ โรงพิมพอักษรประเสริฐ., 2525
วินิต ชอวิเชียร, วิสุทธิ์ ชอวิเชียร การประมาณราคากอสราง. กรุงเทพฯ โรงพิมพ ป. สัมพันธ
พาณิชย., 2528
อุทัย อนันต การประมาณราคางานกอสราง กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 2534
พิภพ สุนทรสมัย เทคนิคการกอสรางอาคารเบื้องตน โปรเฟรสชั่นแนลพับลิชชิ่ง กทม., 2524
อินทิรา ศตสุข เขียนแบบชางเทคนิคสถาปตยกรรม หจก.สีทองกิจพิศาล กทม.,2526
สุขสม เสนานาญ เขียนแบบกอสราง สมาคมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน กทม, 2538

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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แบบประเมินผลงาน
ชื่อโครงการ งานบูรณาการอาชีพงานประมาณราคาบานพักอาศัย 2 ชั้นเพื่อเสนอราคากอสรางลักษณะ
ของโครงการ งานประมาณราคาบานพักอาศัย 2 ชั้นเพื่อเสนอราคากอสรางตามรูปแบบและ รายการ
ที่กําหนด
ระยะเวลา 121 ชั่วโมง
คําชี้แจงครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโดยกาเครื่องหมาย(3) ในชองที่ตอ งการ
ระดับคะแนน
ลําดับ
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช หมายเหตุ
1. ชื่อโครงการมีความชัดเจน
2. หลักการและเหตุผล สมเหตุ สมผล
3. วัตถุประสงคและเปาหมาย
4. ชวงเวลาในการดําเนินการประมาณราคา
กอสรางเหมาะสมเปนไปได
5. สถานที่ที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนอยางไร
6. งบประมาณหรือทรัพยากรทีใ่ ชในการ
ดําเนินงานเหมาะ
7. แผนปฏิบัติงานประมาณราคากอสราง
ละเอียดชัดเจน ปฏิบัติได
8 การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติงานได
9 ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินงาน
10 ความยากงายของงานกอสรางที่เหมาะสมกับ
คนในกลุม
หมายเหตุ การใหคะแนน ดีมาก
ดี
พอใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

=
=
=

1.00 คะแนน
0.7 คะแนน
0.5 คะแนน
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แบบประเมินโครงการ
ชื่อ งานบรูณาการอาชีพงานรับจางประมาณราคาเพื่อเสนอราคากอสรางบานพักอาศัย 2 ชั้น
ลักษณะโครงการ ประมาณราคาบานพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ระยะเวลา 121 ชั่วโมง
คําชี้แจง ครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษา รวมกันประเมินโครงการ
ที่ รายการประเมิน
เต็ม
ได
คะแนน
1. การเขียนแบบ
20
1.1 รูปแบบ สัญลักษณถูกตองตามมาตรฐานการเขียนแบบ
10
1.2 รูปแบบรายการถูกตอง ครบทุกรายการ
5
1.3 ประโยชนใชสอย การนําไปใช
3
1.4 สะอาดเรียบรอย สวยงาม ทันเวลาและรวมมือกัน
2
ปฏิบัติงานของสมาชิก
2. การอานแบบ
10
2.1 อานสัญลักษณ มาตราสวน ขอกําหนดรายการ
ประกอบแบบ
3 การประมาณราคา
50
3.1 ใชหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา
15
3.2 ทําบัญชีประมาณราคาครบทุกรายการ
15
3.3 ความถูกตองของปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ
10
3.4 ความถูกตอง เรียบรอยทันเวลาและรวมมือกัน
10
ปฏิบัติงานของสมาชิก
4. ขั้นการวางแผนงาน
10
4.1 ความรวมมือกันวางแผนถูกตองเรียบรอยสมบรูณ
4
ทันเวลา
4.2 ความสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
2
4.3 แผนงานตอเนื่องควบทุกขั้นตอนกําหนดจํานวนคนและ
4
เวลาไดเหมาะสม
5 ขั้นดําเนินงาน
10
5.1 ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน
2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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5.
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รายการประเมิน
5.2 การทํางานตามรูปแบบรายการและเงือ่ นไขที่กําหนด
5.3 การรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา
5.4 การทํางานเสร็จตามเวลา ตามแผนงานกอสราง
5.5 การตรวจประเมินและปรับปรุงงานแตละขั้นตอน
ขั้น การนําเสนอผลงาน
- เอกสารประกอบโครงการ
- วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เต็ม
2
2
2
2
10
6
4
100

ได

คะแนน
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ตัวอยาง แผนการเรียนรู
รหัสวิชา
3106-2006
ชื่อวิชา การประมาณราคากอสราง 1
2 (3)
ระดับชั้น
ปวส.
สาขาวิชา การกอสราง
60 ชั่วโมง
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการประมาณราคางานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถแยกรายการวัสดุและแรงงาน คํานวณหาคาวัสดุ คาแรงงาน คาดําเนินการ
ภาษี กําไรและจัดทําเอกสารการประมาณราคาอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประมาณราคางานกอสราง
2. ประมาณราคางานกอสราง แยกรายการวัสดุ ประมาณคาแรง คาเเนินการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการประมาณราคาและวิธีการแยกรายการวัสดุ โครง
สรางอาคาร สวนประกอบอาคาร งานตกแตงอาคาร การประมาณคาแรง เครื่องมือและอุปกรณกอสราง
คํานวณหาคาวัสดุ คาแรง ดําเนินการ ภาษี กําไร ลงรายการประมาณราคาอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป เพื่อสรุป
นําเสนอราคา
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สาขาวิชาการกอสราง สาขางานเทคนิคการกอสราง

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

18

หนวยการสอน
สาขาวิชา การกอสราง
รายวิชา 3106 – 2006 การประมาณราคากอสราง 1
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่
หนวยที่

2 (3)

1 หลักการประมาณราคา
1
2 การประมาณราคางานดินและงานฐานรากอาคาร 2 ชั้น
2
3 การประมาณราคาโครงสรางบานพักอาศัย
6
4 การประมาณราคางานผนังและตกแตงผิวทัว่ ไป
2
5 การประมาณราคางานตกแตงพืน้ อาคาร
2
6 การประมาณราคาฝาเพดาน
2
7 การประมาณราคาโครงหลังคา
2
8 การประมาณราคาบานประตู – หนาตาง
1
9 การประมาณราคางานสี
2
2
10 การประมาณราคางานทอและสุขภัณฑ
11 การประมาณราคางานไฟฟา
2
12 การประมาณราคางานเบ็ตเตล็ด
1
13 การประมาณราคางานโครงสรางชั่วคราว
1
14 คํานวณราคากอสราง มีคาวัสดุ คาแรง คาดําเนินการ กําไร ภาษี 1
15 งานบูรณาการ การประมาณราคากอสราง
30
16 ประเมินผลการเรียน
3
รวม
60

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู
รหัส 3106-2006
ลําดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่อวิชา การประมาณราคากอสราง 1
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)

ชื่อหนวย

หลักการประมาณราคา
1.1 การจัดหมวดงานกอสราง
1.2 การแยกวัสดุและการจัดทํารายการวัสดุกอสราง
1.3 หลักการประมาณราคาตอหนวย
1.4 ความผิดพลาดของการประมาณราคา
การประมาณราคางานดินและงานฐานราก
2.1 งานดินขุด ดินถม
2.2 งานฐานราก
การประมาณราคางานโครงสราง
3.1 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2 งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ
การประมาณราคางานผนัง และตกแตงผิวทัว่ ไป
4.1 งานผนัง
4.2 งานตกแตง
การประมาณราคางานตกแตงผิวพื้น
5.1 งานปรับระดับและตกแตงผิวพื้นเรียบ
5.2 งานบัวเชิงผนัง
การประมาณราคางานฝาเพดาน
6.1 งานฝาเพดาน ติดกับที่
6.2 งานฝาเพดาน แบบกึ่งสําเร็จรูป
การประมาณราคางานหลังคา
7.1 โครงหลังคา
7.2 วัสดุ และอุปกรณ มุงหลังคา
การประมาณราคางานประตู – หนาตาง
8.1 งานประตู
8.2 งานหนาตาง
การประมาณราคางานสี
9.1 สีพลาสติก 9.2 สีน้ํามัน 9.3 น้ํามันเคลือบเงา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1

-

-

1

1

1

-

2

2

3

1

6

1

1

-

2

1

1

-

2

1

1

-

2

1

1

-

2

1

-

-

1

1

1

-

2
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ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรู (ตอ)
รหัส 3106-2006
ลําดับ
ที่

10

11

12

13

14

15
16

ชื่อวิชา การประมาณราคากอสราง 1
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)

ชื่อหนวย

การประมาณราคางานทอ และสุขภัณฑ
10.1 วัสดุและอุปกรณงานทอ
10.2 งานสุขภัณฑ
การประมาณราคางานไฟฟา
11.1 งานเดินสายไฟฟา
11.2 งานติดตัง้ ดวงโคมและอุปกรณ
การประมาณราคางานเบ็ดเตล็ด
12.1 งานทอระบายน้ําภายนอกอาคาร
12.2 งานบอเกรอะ – บอซึม
12.3 งานถนนภายใน
12.4 งานตกแตงบริเวณและทําความสะอาด
12.5 งานรั้วหลังคาเหล็ก
การประมาณราคางานโครงสรางชั่วคราว
13.1 งานทํานัง่ ราน
13.2 งานทําที่พักและโรงงานชั่วคราว
การคํานวณ คาวัสดุ คาแรง คาดําเนินการ กําไร
14.1 ภาษีและราคาคากอสราง
14.2 การคิดคาวัสดุ
14.3 การคิดคาแรง
14.4 การคิดคาดําเนินการ
14.5 การคิดภาษี
14.6 การสรุปราคาคากอสราง
งานบูรณาการจัดทําโครงการ
ประเมินผลการเรียน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1

1

-

2

1

1

-

2

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

10
-

20
-

-

30
3
60
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ตัวอยาง แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 3106-2006 ชื่อวิชา การประมาณราคากอสราง 1
สอนครั้งที่ 3
หนวยที่ 3 ชื่อหนวย การประมาณราคาโครงสรางอาคารบานพักอาศัย จํานวน 6 ชั่วโมง
เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 3 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
3.1 งานคอนกรีต
3.2 งานเหล็กเสริม
3.3 งานแบบหลอ
สาระสําคัญ
คอนกรีตเปนวัสดุผสม ที่มีขั้นตอนเกีย่ วของกับโครงสราง ซึ่งทําใหมีคาใชจายหลายสวนเกิดขึ้น
งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเปนงานโครงสรางที่มีความสําคัญและตองปฏิบัติในสถานที่กอ สราง
ตองเขาใจวิธกี ารปฏิบัติ จึงสามารถคํานวณหาคาใชจายได งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานแบบ
หลอ โครงสรางชั่วคราว ซึ่งเปนสวนที่จะตองมีคาใชจา ยมาก จึงตองรูถึงขั้นตอนและวิธีการคิดราคา
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อใหมีทกั ษะในการประมาณราคางานโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. ประมาณราคางานคอนกรีตได
2. ประมาณราคางานเหล็กเสริมได
3. ประมาณราคางานแบบหลอได
งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
1. งานคอนกรีต
1.1. คํานวณหาปริมาตรคอนกรีต
1.2. แยกวัสดุผสมจากคอนกรีต
1.3. ประมาณคาวัสดุ
1.4. ประมาณราคาคาแรง
1.5. ลงรายการบัญชี
2. งานเหล็กเสริม
2.1. แยกรายการเหล็กเสริม
2.2. คํานวณหาจํานวนเหล็กเสริม
2.3. คิดเปนเสน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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2.4. คิดเปนน้ําหนัก
2.5. แยกปริมาณลวดผูกเหล็ก
2.6. ประมาณราคาวัสดุ
2.7. ประมาณราคาคาแรง
2.8. ลงรายการบัญชี
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ
เครื่องคํานวณ คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูป แบบฟอรมลงรายการ รูปแบบและรายการ
ประกอบแบบ
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ใบความรู เครื่องมือ อุปกรณและ สื่อการเรียนทั้งสื่อ
โสตทัศน สื่อสิ่งพิมพตัวอยางของจริง แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน การมอบหมายงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
1.2 ทดสอบความรูกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบ เรื่องงานประมาณราคางานคอนกรีต
เสริมเหล็ก แลวใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบตามใบเฉลย
1.3 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนแนะนําหลักการแนวคิดงานประมาณราคางานคอนกรีต
เสริมเหล็กในโครงสรางอาคารแลวใชคําถามใหผูเรียนแสดงความเห็นเพื่อใหเกิดความ
สนใจบทเรียน
1.4 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนจัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิงและตัวอยางของ
การประมาณราคาจริง
1.5 แจกชุดการเรียน เรื่องงานการประมาณราคางานคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงสรางอาคาร
สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษา คอยชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางการ
ประมาณราคาเมื่อผูเรียนตองการ
1.6 การตรวจสอบขั้นตอนการประมาณราคางานคอนกรีตเสริมเหล็กใหถกู ตองและครบถวน
รวมทั้งตรวจสอบการตอบคําถามแตละหัวขอใหไดตามเกณฑที่ชดุ การเรียนการสอน
1.7 การประยุกตใช โดยใหผูเรียน ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน
1.8 การตรวจสอบผลการเรียนรู รวมกันกําหนดหัวขอทีจ่ ะประเมินผลการประมาณราคา
รวมกับเพื่อนผูเรียนและผูสอนตรวจสอบความถูกตองของการประมาณราคาตามรูปแบบ
และรายการทีก่ ําหนดเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดย ฟง คิดตามแลวตอบคําถามเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชน การ
ประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็กและสอบถามสิ่งที่ไมเขาใจ
2.3 ทําขอทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับกันตรวจคําตอบแลวใหคะแนน
2.4 เขากลุมตามที่ครูจัดแบง
2.5 การใชขอมูลหรือเอกสารประกอบสอน โดยศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสารตํารา
และเรียนจากชุดการเรียน เรื่องประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ของโครงสรางอาคาร
และสื่อการเรียนตางๆ
2.6 เมื่อมีปญหาใหปรึกษาผูสอนใหคําแนะนําหลักการคิด
2.7 ศึกษารูปแบบและรายการประกอบแบบ ทําการแยกรายการวัสดุตางๆเชน คอนกรีต
เหล็กเสริมคอนกรีต ไมแบบ ลงรายการตามแบบฟอรมที่ทางผูสอนจัดให
2.8 ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลยแลวจัดเก็บคะแนนของแตละคนรวมกับครูสรุปเนื้อหา
ตามจุดประสงคการเรียนของหนวยการเรียนโดยศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน
หรือชุดการเรียน สื่อโสตทัศนแลวทําแบบทอสอบหากยังทําไดไมครบทําการทบทวน
บทเรียนใหม หากมีปญหาขอแนะนําจากผูส อนและเพื่อนในกลุม
2.9 การประยุกตใช ทํางานตามใบทดสอบทายชุดการเรียนเพื่อนําความรูท ักษะที่ฝก มาใช
ในการประมาณราคาจริง
2. บรรยาย และแนะนําแนวทางการคิด ประกอบใบงาน
3. ใหนกั เรียนปฏิบัติตามใบงาน
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบงาน
2. ตัวอยางประมาณราคากอสราง
3. เอกสารอางอิง
การประเมินผล
1. ตรวจผลงาน
2. ถาม – ตอบ
3. ใชแบบทดสอบ
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1. มอบหมายงาน
2. ใหศึกษาเพิ่มเติมเอกสารอางอิง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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