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แบบกําหนดงานอาชพี/กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  ปวช.      ประเภทวิชา  ชางอตุสาหกรรม 

สาขาวิชา การกอสราง      สาขางาน  กอสราง 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี  1      งาน  ชางฝมืองานไม 
2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 1.  จัดทําสารสนเทศเพื่ออาชีพโดยใชคอมพิวเตอร 
2100-1302 วัสดุกอสราง 2.  เลือกใชวัสดุอุปกรณไดเหมาะสมกับลักษณะงาน 
2001-0005 อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 3.  ดําเนินงานจัดการดานอาชีวะอนามัยและความ 
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน      ปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 4.  อานแบบ เขียนแบบงานไม 
2106-2101 งานไม 5.  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานไม เขียนแบบ   

        ทํางานตามแบบประกอบตกแตงช้ินงาน 
  6.  ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม  เขียนแบบ 
        ทําตามแบบประกอบตกแตงช้ินงานดวยเครื่องจักรกล 

ภาคเรียนที่ 2    งาน  ชางฝมืองานปูน 
2106-2102 งานปูน 1 1.  ใชบํารุงรักษาเครื่องมืองานปูน  งานกออิฐฉาบปูนใน 
2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง 1       รูปแบบตาง ๆ 
2106-2111 งานปูน 2 2.  อานแบบ  เขียนแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 3.  ปฏิบัติงานปูนฝมือ งานหินลางหินขัด บุผนัง ปูพ้ืน 

       ดวยวัสดุชนิดตาง ๆ 
  4.  เลือกใชวัสดุ  อัตราสวนผสม  นําคอนกรีตไปใชอยาง 
       เหมาะสม 

งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี   3     งาน  ชางกอสราง 
2106-2103 งานกอสรางอาคาร 1 1.  ปฏิบัติงานโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2106-2107 การประมาณราคากอสราง 1      โครงสรางไม และโครงสรางเหล็ก 
2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง 2 2.  หาปริมาณวัสดุ อุปกรณ  ทําบัญชีรายการวัสดุและ 
2106-2109 เทคนิคกอสราง 1      ประมาณราคาอาคารที่พักอาศัย 
2106-2106 สํารวจ 1 3.  อานแบบและเขียนแบบอาคารพักอาศัยสองชั้น 
  4.  เลือกใชเทคนิคและวิธีการกอสรางไดเหมาะสมกับงาน 
       โครงสรางอาคาร 
  5.  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจ วัดระยะทางทําระดับ 
        ทําแผนที่ไดเหมาะสมตามลักษณะงาน 
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สาขาวิชา  การกอสราง      สาขางาน  กอสราง 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี   4   งาน  ชางตดิตั้งสวนประกอบอาคาร 
2106-2110 กลศาสตรโครงสราง 1.  คํานวณหาแรงและความแข็งแรงของวัสดุเบื้องตน 
2106-2121 อุปกรณอาคาร 2.  เลือกใชอุปกรณอาคารไดเหมาะสมตามลักษณะงาน 
2106-2117 เทคนิคกอสราง 2 3.  เลือกใชเทคนิค วิธีการติดตั้งสวนประกอบอาคาร 
2106-2112 งานกอสรางอาคาร 2 4.  ปฏิบัติงานติดตั้งสวนประกอบของอาคาร 
2106-2126 งานเชื่อมเบื้องตน 5.  ใชและบํารุงรักษาปฏิบัติเช่ือมแกสและไฟฟา 

งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  5   งาน  ฝกประสบการณอาชพีชางกอสราง 
2106-2108 กฎหมายกอสราง 1.  รางและเขียนสัญญาขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง      งานกอสราง 
2106-2115 การประมาณราคากอสราง 2 2.  แยกคํานวณรายการ คาวัสดุ อุปกรณ คาแรง  
       คาใชจาย  กําไรและคาภาษี 
  3.  ปฏิบัติงานกอสราง งานสนาม ตรวจและควบคุมงาน 
ภาคเรียนท่ี  6     งาน  ประกอบธุรกิจกอสราง 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 1.  ปฏิบัติงานธุรกิจขนาดยอมจากความรูความสามารถ 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิต 
     ในงานอาชีพของตนเอง 

2100-1304 ไฟฟาเบื้องตน 2.  ปฏิบัติงานบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตใน 
2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว      องคกร 
2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 3.  ปฏิบัติงานระบบไฟฟา 
2106-2118 กลศาสตรโครงสราง 2 4.  ปฏิบัติงานสีและเคลือบผิว 
2106-5001 โครงการ 5.  ปฏิบัติงานทอและสุขภัณฑ 
  6.  คิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนางานในอาชีพที่ได 
       ศึกษา 
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาการกอสราง
สาขางานกอสราง

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 8 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 6 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2 2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 2 2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 3
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2    

      
      
2.หมวดวิชาชีพ 14 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 13 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 2 หนวยกิต

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 3 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 3
2100-1302 วัสดุกอสราง 2 2    

      
      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 10 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 หนวยกิต

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3 2106-2102 งานปูน  1 3 6
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 4 2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง  1 3 6
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 6    
2106-2101 งานไม 3 6    

    2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 5 หนวยกิต
   2106-2111 งานปูน  2 3 6
   2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 3
      
      
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต
      
      
      
4. กิจกรรม 4. กิจกรรม

2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2

22 34 19 34รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายชวิชา รายวิชา
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาการกอสราง
สาขางานกอสราง

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 5 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 5 หนวยกิต

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2 2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 2
2000-1502 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 2 2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 3
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 2

      
      
      
2.หมวดวิชาชีพ 13 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 12 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 0 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 0 หนวยกิต
      
      
      
      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 13 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 2 หนวยกิต

2106-2103 งานกอสรางอาคาร  1 6 12 2106-2110 กลศาสตรโครงสราง  1 2 2
2106-2107 การประมาณราคากอสราง  1 2 2    
2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง  2 3 6    
2106-2109 เทคนิคกอสราง  1 2 2    
2106-2106 งานสํารวจ 1 2 4

    2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 10 หนวยกิต
   2106-2121 อุปกรณอาคาร 2 2
   2106-2117 เทคนิคกอสราง  2 2 2
   2106-2112 งานกอสรางอาคาร  2 6 12
      

   
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 2 หนวยกิต
   2106-2126 งานเช่ือมเบื้องตน 2 4
      
      
4. กิจกรรม 4. กิจกรรม

2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 0 2 2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 0 2

20 34 19 31

รายชวิชา รายวิชา

รวม รวม

ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนท่ี 4
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาการกอสราง
สาขางานกอสราง

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 1 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 1 หนวยกิต

2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 2 2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 2
      
      
      
      
      
2.หมวดวิชาชีพ 4 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 14 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 0 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 หนวยกิต
   2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 3
   2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 3
      
      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 2 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 2 หนวยกิต

2106-2108 กฎหมายกอสราง 2 2 2100-1304 ไฟฟาเบ้ืองตน 2 4
      
   
      
    2.3 วิชาชีพสาขางาน 2 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 4 หนวยกิต

2106-2115 การประมาณราคากอสราง  2 2 2 2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว 2 4
   2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 2 4
       2.4 โครงการ 4 หนวยกิต   
   2106-5001 โครงการ 4 *
   
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 2 หนวยกิต

2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง 6 12 2106-2118 กลศาสตรโครงสราง  2 2 2
      

   
      
4. กิจกรรม 4. กิจกรรม
   2002-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 0 2

11 18 17 24รวม รวม

ภาคเรียนที่ 5 ภาคเรียนท่ี 6
รายชวิชา รายวิชา
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme) งาน / โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title)    โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค     ภาคเรียนท่ี 3 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job description) 
             จัดดําเนินการกอสรางศาลาสําหรับใชพักผอนและทํากิจกรรมตาง ๆ เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
3 x 4 เมตร  โดยเริ่มตั้งแตเขียนโครงการ  เขียนแบบ  กําหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของรายการในแบบเปน
ภาษาอังกฤษ  คํานวณประมาณราคาโดยใชหลักการทางคณิตศาสตร มาประยุกต  กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
กอสราง และสรุปรายงาน การดําเนินการเปนภาษาไทย และนําเสนอผลงานโครงการ เปนภาษาอังกฤษ  
งานเฉพาะ / งานยอย  (Task /Element)   1.  เขียนโครงการกอสราง 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment / Performance Criteria 

หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic / Subject 

เขียนโครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค 

เขียนโครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค  มีองคประกอบครบตาม 
หลักการเขียนโครงการ 

-  เรื่อง  การเขียนโครงการ 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 

งานเฉพาะ /งานยอย  (Task /Element)   2.  เขียนแบบ ภาพฉายและภาพสามมิติ  เครื่องมือขนาดเล็ก 
สมรรถนะ   เกณฑการประเมิน  หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 

เขียนแบบและกําหนดรายการ 
กอสรางศาลาเอนกประสงค 

เขียนแบบกอสราง รูปแปลน รูปดาน รูป
ขยาย และรายการประกอบแบบครบถวน 

-  เรื่องเขียนแบบกอสรางอาคาร 
วิชาเขียนแบบกอสราง  2 

งานเฉพาะ /งานยอย  (Task /Element)   3.   การประมาณราคากอสราง 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment / Performance Criteria 
หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic / Subject 
การประมาณราคากอสราง ศาลา 
เอนกประสงค 

หาประมาณวัสดุ  อุปกรณ จัดทําบัญชี
รายการวัสดุ ประมาณราคาครบถวน 

-  เรื่องการประมาณราคา 
วิชาประมาณราคากอสราง 2 

งานเฉพาะ /งานยอย  (Task /Element)      4.  การใชหลักการทางคณิตศาสตรในงานกอสราง 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment / Performance Criteria 
หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic / Subject 
4.1 คํานวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา 
4.2  คํานวณหาพื้นที่ระนาบเอียง 
4.3 คํานวณหาปริมาตรรูปทรงตางๆ 
4.4  คํานวณหาความยาวดานของ

สามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใชทฤษฎี
ของพิธากอรัส 

4.5 คํานวณหาขนาดของมุมเอียงและ
ความยาวของดานสามเหลี่ยมมุม
ฉาก โดยใช  ฟงกช่ันตรีโกณมิติ 

1. คํานวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาไดถูกตอง 
2. คํานวณหาพื้นที่ระนาบเอียงเมื่อทราบมุม
เอียงไดถูกตอง 

3. คํานวณหาปริมาตรรูปทรงตางๆ ได
ถูกตองเมื่อรูความยาวฐานและสูง 

4. คํานวณหาความยาวของดานที่ 3 ของ
สามเหลี่ยมมุมฉากไดถูกตอง 

5. คํานวณหาขนาดของมุมเอียงไดถูกตอง
โดยใชความรูทาง ตรีโกณมิติ 

-  เรื่องความรูพ้ืนฐานทาง 
   คณิตศาตร 
วิชาคณิตศาสตรประยุกต 3 
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งานเฉพาะ /งานยอย   (Task /Element)        5.  การดําเนินการกอสราง 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment / Performance Criteria 
หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic / Subject 
5.1 ทําแผนปฏิบัติงานกอสรางศาลา

เอนกประสงค 
5.2 เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ

ที่จะใชกอสรางศาลา
เอนกประสงควางผังอาคาร 

5.3 ทําโครงสรางอาคารศาลา
เอนกประสงคมุงหลังคา 

1 เขียนแบบปฏิบัติงานไดครบตาม
กระบวนการกอสราง 
2 จัดเตรียม  วัสดุ เครื่องมือ และ
อุปกรณ ที่ใชในการกอสรางไดครบ 
3 วัดระยะ  ขนาด และ ตําแหนง  
การกอสรางอาคารไดถูกตอง 
4 กอสรางฐานรากคาน พ้ืนเสา โครง
หลังคาถูกตองตามแบบและขอกําหนด 
5 มุงหลังคาถูกตองตามวิธีการ ที่
กําหนดไดถูกตอง 

-  เรื่องวัดระยะ 
วิชา สํารวจ 1 
-  เรื่อง  การกําหนดแผนปฏิบัติงาน

กอสราง 
วิชาเทคนิคกอสราง 1 
-  เรื่อง  ปฏิบัติกอสรางโครงสราง 
วิชา งานกอสรางอาคาร 1  

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element)      6.  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment / Performance Criteria 
หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic / Subject 
6.1  เขียนรายงานผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ดําเนินงานโครงการตาม    ขั้นตอน
ถูกตองครบถวน 

-  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ 
วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

งานเฉพาะ /งานยอย  (Task /Element)       7.  การนําเสนอผลงานโครงการเปนภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment / Performance Criteria 
หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic / Subject 

7.1 เรียกช่ือวัสดุ,  อุปกรณ , เครื่องมือ
ที่ใชในการกอสรางศาลา
อเนกประสงคเปนภาษาอังกฤษ 

7.2  บอกขนาด,  สัดสวน, สัญลักษณ
จากรายงานประกอบแบบที่ใชใน
การกอสรางศาลาอเนกประสงค
เปนภาษาอังกฤษได 

7.3 เขียนคําบรรยายใตแบบเปน
ภาษาอังกฤษได 

7.4  การนําเสนอผลงาน 

1 อานออกเสียงและเขียนช่ือวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือที่ใชในการสรางศาลาเปน
ภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
2 อานขนาด สัดสวน สัญลักษณจาก
รายการประกอบแบบที่ใชในการกอสราง
ศาลาเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
3 เขียนบอกขนาด สัดสวนวัสดุประกอบ
แบบกอสรางเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
4 นําเสนอผลงานการกอสรางศาลาเปน
ภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
5 แนะนําทีมงาน บอกจุดประสงคของการ 
กอสรางศาลาอเนกประสงค 
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แบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา  งานกอสรางอาคาร 1,  การประมาณราคากอสราง 1,      หนวยท่ี............... 
งานเขียนแบบกอสราง 2,  งานสํารวจ 1,  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในงาน   สอนครั้งท่ี........... 
อาชีพ,  คณิตศาสตรประยุกต 3,  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2     จํานวน  200  ชม. 
ชื่อหนวยงาน  งานบูรณาการอาชีพงานโครงสรางอาคาร   
 

หัวขอเร่ือง หนวยท่ี...............งาน  บูรณาการอาชีพงานโครงสรางอาคาร 
หัวขอเร่ืองที่จะสอนดังนี ้

รายการสอน ทฤษฎี (ชม.) ปฏิบตัิ (ชม.) 
1.  เขียนโครงการ 2 10 
2.  เขียนแบบกอสราง 2 32 
3.  การประมาณราคากอสราง 4 20 
4.  ใชหลักการทางคณิตศาสตรในงานกอสราง 4 - 
5.  การดําเนินการกอสราง 10 98 
6.  การเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 2 4 
7.  การนําเสนอผลงานโครงการเปนภาษาอังกฤษ 6 6 
 30 170 
 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพ จัดการทํางานประยุกตในลักษณะโครงการที่ประกอบอาชีพจริง เร่ิม
ตั้งแตดําเนินงานจัดทําโครงการ เขียนแบบ ประมาณราคา ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบและรายการ 
โดยใชหลักคณิตศาสตรและสรุปผลการทํางานเปนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะงานอาชีพ 
ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม โดยใชประสบการณตรง 
 

จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหนักเรยีนไดบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวชิาชีพเฉพาะงาน 
กอสรางมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานในอาชีพงานกอสราง 
 

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลวนักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏบิัติงาน 
2. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงานและนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
3. เขียนแบบอาคารและรายการประกอบแบบไดตามหลักการของการเขียนแบบ 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา การกอสราง   สาขางานกอสราง 

9

4. แยกรายการและประมาณราคา อาคารตามรูปแบบรายการโดยใชหลักคณิตศาสตร 
5. ดําเนินการกอสรางอาคาร ตั้งแตเตรียมพืน้ที่ วางผังทําฐานราก คอนคอดิน เสา  

โครงหลังคา มุงหลังคา 
6. เขียนรายงานผลการดําเนินโครงการ 
7. นําเสนอผลงาน 

 

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ 
 เตรียมเครื่องมือสําหรับปฏิบัติงานและวัสดอุุปกรณสําหรับงานกอสรางอาคาร 
 

กิจกรรมการเรียน 
1.  กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือการเรียนทั้งสื่อส่ิงพิมพ ตัวอยางโครงการ  ของจริง 
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะครทูี่รวมสอนงานบูรณาการ ประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู และการ

วางแผนเวลาการเขาสอนของครูที่จะมาทําการสอนใหเหมาะสมตาม เนือ้หาที่จะสอนพรอมทั้งแนะนํา
และใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ 

1.3 สอนโดยใหผูเรียนศึกษาจากใบความรูใบปฏิบัติงานสื่อของจริงและทําแบบทดสอบหากยัง
ทําไดไมครบกท็ําการทบทวนใหมอีกครั้ง 

1.4 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน  ชวยเหลือแนะนาํเมื่อผูเรียนตองการ 
1.5 มอบหมายงานใหแกผูเรียนดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่กําหนดไวโดย

ดําเนินงานในลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
1.6 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดําเนินโครงการ ชวยเหลือใหคาํแนะนําอยางใกลชิด 
1.7 ตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมกําหนดหัวขอประเมนิ

โครงการและรวมตรวจสอบผลงานระหวางผูสอนกับผูเรียนเพื่อประเมนิขอบกพรองและดําเนินการแกไข 
1.8  สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะผูเรียนทํางานรวมกันในการกําหนดหัวขอ ประเมิน 

และคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา 
 

2.  กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิงตามที่ผูสอนและบทเรยีนกําหนด 
2.2 รับการชี้แจงวธีิการเรียนรู ขณะที่ครูแตละคนเขามาเปนผูสอนหลักการแนวทางโครงการ   

และดําเนินโครงการ รวมถึงการประเมินผลงานโดยมีการศึกษาตัวอยางโครงการลักษณะตางๆ 
2.3 จัดกลุมนกัศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสารตําราหนังสืออางอิง ใบความรูและใบ

ปฏิบัติงาน หากมีขอสงสัยใหขอคําแนะนาํจากครูผูสอนหรือจากเพื่อนในกลุม 
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2.4 ทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบใหทําการทบทวนบทเรียนใหมแตถาหากมีขอสงสัยให
ขอคําแนะนําจากครูผูสอนหรือจากเพื่อนในกลุม 

2.5 ดําเนินงานตามสมรรถนะตามหัวขอโครงการที่กําหนดไวเปนขั้นตอน  หากยังมีปญหาและ
ขอสงสัยใหขอคําแนะนําจากครูผูสอนหรือเพื่อนในกลุม 

2.6 ชวยกันกําหนดหัวขอประเมนิผลการดําเนนิงาน  และรวมตรวจสอบผลงานกับครูผูสอนและ
แกไขปญหาขอบกพรองตามคําแนะนําของครูผูสอนและเพื่อนในกลุม 
 

 สื่อการเรียน 
1.  ตําราเรื่องการวัดระยะ เกีย่วกับฟงกช่ันตรีโกณมิติ  การหาปริมาตรและการหาพื้นที่ 
2.  ตําราเรื่องการประมาณราคากอสราง 
3.  คูมือการจัดทําโครงการชนิดตาง ๆ 
4.  คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
5.  ตัวอยางโครงการ 
6.  อุปกรณเครื่องมืองานกอสรางอาคาร 
7. ตําราเกี่ยวกบัเทคนิคการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

 การประเมินผลงาน 
1.  ตรวจแผนงานโครงการรวมกับผูเรียน 
2.  ครูผูสอนสังเกตและบนัทกึพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน 
3.  ครูผูสอนรวมกับผูเรียนตรวจผลงานที่แลวเสร็จ 
4.  ครูผูสอนรวมกับผูเรียนประเมินผลงาน 

เอกสารอางอิง 
พิภพ  สุนทรสมัย  เทคนิคการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
 (ไทย-ญ่ีปุน)  กทม., 2526 
เจิมศักดิ์  หัวเพชร SURVEYING.  กรุงเทพฯ โรงพิมพอักษรประเสริฐ., 2525 
วินิต  ชอวิเชียร,  วิสุทธิ์  ชอวิเชียร  การประมาณราคากอสราง.  กรุงเทพฯ โรงพิมพ  

ป. สัมพันธพาณิชย., 2528 
อุทัย  อนันต  การประมาณราคางานกอสราง  กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคนคิกรุงเทพ 2534 
พิภพ  สุนทรสมัย  เทคนิคการกอสรางอาคารเบื้องตน  โปรเฟรสชั่นแนลพับลิชช่ิง กทม., 2524 
อินทิรา  ศตสุข  เขียนแบบชางเทคนิคสถาปตยกรรม  หจก.สีทองกิจพิศาล กทม.,2526 
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แบบประเมนิผลงาน 
ชื่อโครงการ  การสรางศาลาอเนกประสงค 
ลักษณะของโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.00x4.00 เมตร  จํานวน 5-8 คน  
ระยะเวลา   200 ช่ัวโมง 
คําชี้แจง    ครู และเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโดยกาเครื่องหมาย ( )  ในชอง ทีต่องการ 

 

ระดับคะแนน ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ 

1. ช่ือโครงการมีความชัดเจน     
2. หลักการและเหตุผล สมเหตุ สมผล     
3. วัตถุประสงคและเปาหมาย     
4. ชวงเวลาในการดําเนินการกอสรางเหมาะสม

เปนไปได 
    

5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได     
6. งบประมาณหรือทรัพยากรและวัสดุกอสรางที่ใช

ดําเนินการเหมาะสม 
    

7. แผนปฏิบัติงานกอสรางละเอียด ชัดเจน ปฏิบัติได     
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติงานได     
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากบัการลงทุนและ

ดําเนินงาน 
    

10. ความยากงายของงานกอสรางที่เหมาะสมกบัคน
ในกลุม 

    

 

หมายเหตุ การใหคะแนน 
  ดีมาก = 1.00  คะแนน 
  ดี = 0.7    คะแนน 
  พอใช = 0.5    คะแนน 
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แบบประเมนิโครงการ 
ชื่อโครงการ  กอสรางศาลาอเนกประสงค 
ลักษณะโครงการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3x4 เมตร  จํานวน 5-8 คน 
ระยะเวลา  200 ช่ัวโมง 
คําชี้แจง   ครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษา รวมกันประเมนิโครงการ 

ระดับคะแนน ท่ี รายการประเมิน น้ําหนัก 
5 4 3 2 1 

คะแนน 

1. การเขียนแบบ (30)       
 1.1 รูปแบบ สัญลักษณถูกตองตามมาตรฐานการ 

เขียนแบบ 
1       

 1.2 รูปแบบรายการถูกตอง ครบทุกรายการ 3       
 1.3 ประโยชนใชสอย การนําไปใช 1       
 1.4 สะอาดเรียบรอย สวยงาม ทันเวลาและรวมมือ

กันปฏิบัติงานของสมาชิก 
1       

2. การประมาณราคา (30)       
 2.1 ใชหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา 1       
 2.2 ทําบัญชีประมาณราคาครบทุกรายการ 2       
 2.3 ความถูกตองของปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ 2       
 1.1 ความถูกตองเรียบรอยทันเวลาและรวมมือกัน 

ปฏิบัติงานของสมาชิก 
1       

3. ขั้นการวางแผนงาน (20)       
 1.1 ความรวมมือกันวางแผนถูกตองเรียบรอย 

สมบูรณทันเวลา 
1       

 1.2 ความสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายใชประโยชนไดจริง 

1       

 1.3 แผนงานกอสรางมีความตอเนื่องและครบ     
ทุกขั้นตอนกําหนดจํานวนคนและเวลาได
เหมาะสม 

2       
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ระดับคะแนน ท่ี รายการประเมิน น้ําหนัก 
5 4 3 2 1 

คะแนน 

4. ขั้นดําเนินงาน (50)       
 4.1 ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน 1       
 4.1 ทักษะในการใชเครื่องมือ 1       
 4.2 การทํางนตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขที่

กําหนด 
5       

 4.3 การรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา 1       
 4.4 การทํางานเสร็จตามเวลา ตามแผนงานกอสราง 1       
 4.5 การตรวจประเมินและปรับปรุงงานแตละ     

ขั้นตอน 
1       

5. ขั้นนําเสนอผลงาน (50)       
 5.1 การประเมินผลผลิต        
 -  รูปรางลักษณะและองคประกอบ 1       
 -  คุณภาพ 4       
 -  ปริมาณ 4       
 -  ประโยชนใชสอย 1       
 5.2 การนําเสนอโครงการ (20)       
 -  เอกสารประกอบโครงการ 2       
 -  วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 2       
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส  2106 – 2103  ชื่อวิชา  งานกอสราง อาคาร 1  6   (12) 
ระดับ  ปวช.   สาขาวิชา  กอสราง  ทฤษฎี – ปฏิบัติ 240 ชม. 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่วกับวิธีการขั้นตอนและกระบวนการกอสรางอาคาร  การเลือกใช

เครื่องมือ  วัสดุ และ อุปกรณในการกอสรางอาคาร 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานกอสรางเกี่ยวกบัการเตรียมงานกอสราง 
3. งานฐานราก  งานเสา  งานคาน  งานพื้น  งานโครงสรางหลังคา  โครงสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก  โครงสรางไม  และ  โครงสรางเหล็ก 
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี  มีความรบัผิดชอบ  และกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานกอสรางอาคาร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน  และกระบวนการกอสรางอาคาร 
2. เลือกใชเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ในการกอสราง 
3. ปฏิบัติงานกอสรางอาคาร   งานฐานราก  งานเสา  งานคาน  งานพื้น  งานโครงหลังค

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก 
4. ปฏิบัติงานกอสราง ตามวิธีการและขั้นตอนไดถูกตองปลอดภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกีย่วกบัหลักการ  ขัน้ตอนกระบวนการ  วิธีการกอสรางอาคาร การเลือกใช
เครื่องมือ  วัดสุ  อุปกรณ และงานกอสรางอาคาร  ตั้งแตการเตรียมงาน   งานวางผัง  งานทําฐานราก  งาน
ทําโครงสรางอาคาร  งานทํา  โครงหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก   โครงหลังคาไม  และโครงหลังคาเหล็ก 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
รหัส   2106-2103                                               ชื่องาน  งานกอสรางอาคาร  1 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับท่ี ชื่อหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม) 

1. เตรียมงานกอสราง 6 4 2 12 
2. วางผังอาคาร 2 8 2 12 
3. งานรากฐานอาคาร 

-  ประเภทอาคารอเนกประสงค 
4 24 2 30 

4. งานโครงสรางอาคาร 
-  งานโครงสรางอาคารอเนกประสงค 

12 26 4 42 

5. งานหลังคา 
-  งานโครงสรางและหลังคา และ เหล็ก ไม 
มุงหลังคากระเบื้องใยหิน 

6 16 2 24 

6.   งานบูรณาการงานอาคารอเนกประสงค 10 86 12 108 
7.   การประเมินผลการเรียน - - - 12 

รวม 240 
 

 
หนวยการสอนปฏิบตั ิ

รหัส  2106 – 2103  ช่ือ งานกอสรางอาคาร  1  6  (12) 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย จํานวนคาบ 
1 เตรียมงานเพื่อกอสรางศาลาอเนกประสงค 12 
2 งานวางผังอาคารอเนกประสงค 12 
3 งานฐานราก 30 
4 งานโครงสรางอาคาร 42 
5 งานโครงหลังคา 24 
6 งานบูรณาการอาคารอเนกประสงค 108 
7 ประเมินผลการเรียน 12 

รวม 240 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวยท่ี ชื่อหนวย  / หัวขอการสอน 

ท. ป. ชม. 
1. งานเตรียมงานเพื่อการกอสราง 

1.1 ศึกษาแบบภูมริายการ  และวางแผนการทํางาน 
1.1.1 ศึกษาแบบผังบริเวณ  แปลนพื้น  แปลนเสา  

ฐานราก  ขยายฐานราก  ขยายเสา 
1.1.2 ทํารายการวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ 
1.1.3 เขียนแบบปฏิบัติงาน  เขียนแผน 

การทํางาน 

6 6 12 

2. งานวางผังอาคาร 
2.1 กําหนดแนวผงัอาคาร 

2.1.1 เตรียมเครื่องมือ วางผังอาคาร 
2.1.2 วัดระยะกําหนดแนวอาคาร 
2.1.3 กําหนดแนวผังอาคาร 

2.2 ปกหลักผัง และทําคอกผัง 
2.2.1 เตรียมหลักผัง 
2.2.2 ปกหลักผัง 
2.2.3 หาระดับตีไม คอกผัง 
2.2.4 ตรวจสอบ  ฉาก  แนว  ระดับ 

2.3 หาแนวเสอาคาร 
2.3.1 หาแนวเสาหลักอาคาร 
2.3.2 หาตําแหนงศูนยกลางเสาบนคอกผัง 
2.3.3 ขึงเชือก  ตรวจสอบฉาก  เสนทแยงมมุ 
2.3.4 ขึงเชือกทั้งดิ่ง  ปกหมดุ  ตําแหนงศนูย 

กลางเสา 
2.4 กําหนดหลุมฐานราก 

2.4.1 หาและกาํหนดหลุมรากฐาน 
2.4.2 ทําเครื่องหมาย 

4 8 12 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวยท่ี ชื่อหนวย  / หัวขอการสอน 

ท. ป. ชม. 
3. งานฐานราก 

3.1 เตรียมหลุม ฐานราก 
3.1.1 ขุดหลุมฐานราก 
3.1.2 งานปองกันดินพัง 
3.1.3 งานเทคอนกรีตหยาบ 

3.2 งานแบบหลอคอนกรีต 
3.2.1 เตรียมแบบหลอฐานราก 
3.2.2 ประกอบติดตั้ง แบบหลอ 
3.2.3 ตรวจสอบ ขนาด  ตําแหนง ระดับ 

3.3 งานเหล็กเสรมิฐานราก 
3.3.1 งานตัดเหล็ก  ดัดเหล็ก  ผูกเหล็ก ตะแกรง 
3.3.2 งานวางเหล็ก  จัดเหล็ก  ตะแกรงเหลก็ 
3.3.3 ตรวจสอบ ระยะคอนกรีต หุมเหล็ก 
3.3.4 งานวางโครงเหล็ก เสาตอมอ  โดยการ 

หาตําแหนงพรอมจัดวางแลว 
3.4 งานเทคอนกรตีฐานราก 

3.4.1 ผสมคอนกรีต  ลําเลียง  และเทคอนกรีต 
3.4.2 ทําคอนกรีตใหแนน  พรอมทําระดบั 

ตกแตงผิวคอนกรีต 
3.5 งานบมคอนกรีต  พรอมถอดแบบหลอคอนกรีต 

6 24 30 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี ชื่อหนวย/ หัวขอการสอน 
ท. ป. ชม. 

4. งานโครงสรางอาคาร 
4.1 ปฏิบัติงานเสาโครงสรางอาคารอเนกประสงค 

1 งานเหล็กเสริมเสา  โดยการตัด  คัด  ผูกจดัวาง  และ
ตรวจสอบตําแหนงเสา 

2 งานแบบหลอ  โดยการประกอบแบบหลอ  ติดตั้ง
ตรวจสอบ  ดิ่ง  รอยร่ัว 

3 งานเทคอนกรีต  โดยการผสม  ลําเลียง  เท  ทําใหแนน
ตรวจสอบระดบั 

4 บมพรอมถอดแบบเสาเมื่อSet ตัวตามอายุการใชงาน 

14 28 42 

 4.2 ปฏิบัติงานทําคาน  ค.ส.ล. 
1 งานเหล็กเสริมคาน  โดยการตัด  ดัด  ผูก   จัดวาง  
ตรวจสอบตําแหนง 

2 งานแบบหลอ  โดยประกอบแบบติดตั้งแบบทอง
คาน  แบบขางคาน ตรวจสอบระดับ  และรอยร่ัว 

3 งานเทคอนกรีตโดยดําเนนิการผสม  ลําเลียง  เท ทํา
ใหแนน  ตกแตง และถอดแบบ 

4 งานบมคอนกรีต โดยการบมคอนกรีต ใหครบอายุ
การ Set  ตัวพรอมถอดแบบหลอ 

4.3 ปฏิบัติงานทําพื้น ค.ส.ล 
1 งานเหล็กเสริม  พื้น โดย ตดั  ดัด  ผูก  จัดวาง  
ตรวจสอบตําแหนง 

2 งานแบบหลอพื้น โดยประกอบติดตั้ง แบบทองพื้น 
แบบขาง ตรวจสอบระดับ และรอยรั่ว 

3 งานเทคอนกรีต โดยดําเนนิ  ผสม  ลําเลียง  เท  ทํา
ใหแนน ตกแตงผิว 

4 งานบมคอนกรีต และถอดแบบหลอ 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี ชื่อหนวย  / หัวขอการสอน 
ท. ป. ชม. 

5. 6 18 24 
 

งานโครงหลังคา 
5.1 ปฏิบัติงานโครงหลังคาไม 

1 ศึกษาแบบ  รูปตัด แปลน ขยาย  ตาง ๆ 
2 จัดเตรียมชิน้สวนโครงหลังคาไม โดยการคัดเลือก
วัสดุ ปรับแตง วัดขนาด  ตัด บากเจาะ 

3 ประกอบติดตั้ง โครงหลังคาไม  โดยติดตั้ง  ขื่อ  
ตะเฆ ปนลม เชิงชาย ปดลอนกระเบื้อง 

5.2 ปฏิบัติงานโครงหลังคาเหล็ก 
1 ศึกษารูปแบบรายการตาง ๆ เขียนแปลนโครง
หลังคา  ขยาย 

2 จัดเตรียมชิน้สวน โครงหลังคาเหล็ก โดยการ
คัดเลือกเหล็ก วัดขนาด ทําความสะอาด  ทาสีกัน
สนิม 

3 ประกอบติดตั้ง โดยการเชือ่มประกอบหรือยึดโดย
วิธีการทางชาง ประกอบโดย ถัก ปนลม เชิงชาย 

4 ทาสี หรือพนสีกันสนิมสวนที่ชํารุดรอยตอ และ
ช้ินสวนตางๆ  พรอมทําความสะอาด 

5.3 ปฏิบัติงานมุงหลังคาโดยกระเบื้องใยหิน 
1 มงุกระเบื้อง โดยการหาแนวฉาก ตัดกระเบื้อง และ
มุมหลังคา 

2 มุงครอบหลังคาโดยการมงุครอบและยาแนว 

   

6. งานบูรณาการอาคารอเนกประสงค 12 96 108 
7. การประเมินผลการเรียน - - 12 

รวม 48 180 240 
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ผังมโนทัศนของโครงการ(Project) 
กอสรางศาลาอเนกประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาขางานกอสราง  สาขาวิชาการกอสราง  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

 
กอสราง 

ศาลาอเนกประสงค 

วิชากอสรางอาคาร 1 
-  วางแผน
ดําเนินการ 
-  งานวางผัง 
-  งาน 
-  งานโครงสราง 
-  งานหลังคา 

วัดสํารวจ 1 
-  หาระดับ/วัดระยะ 
-  วางผังอาคาร 

วิชาเทคนิคกอสราง 
-  เทคนิคการกอสราง  
    อาคาร ด.ล.ล. 

วัดประมาณราคา 
-  แยกรายการวัสด ุ
-  ประมาณราคา 

วิชาเขียนแบบกอสราง 2 
-  เขียนแบบทางดาน
วิศวกรรม,สถาปตยกรรม 
-  รายการประกอบแบบ 

วิชาคณิตศาสตร 
-  คํานวณ พื้นที่ ปริมาตร  
   ระยะทาง 
-  หามุม ทฤษฎีมิทากอรัส 
-  ตรีโกณมิต ิ

วิชาภาษาอังกฤษ 
-  เขียนรายการประกอบแบบ  
   เปนภาษาอังกฤษ 
-  นําเสนอผลงาน 

วิชาภาษาไทย 
-  เขียนโครง 
-  รายงาน/นําเสนอ
ผลการดําเนินงาน 

วางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และกําหนดสมรรถนะรายวิชาและงานรวมกัน 

กําหนดรูปแบบวิธีการประเมิน  รายการประเมินและเกณฑการประเมนิรวมกนั 

ดําเนินการประเมินตามสภาพจริง ( ตามสมรรถนะรายวชิาและงาน) 

นําผลการประเมินไปพิจารณาประกอบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของ 




