1
หนวยที่ .....

แผนการจัดการเรียนการสอน
รหัสวิชา 2106 – 2117

ชื่อวิชาเทคนิคกอสราง 2

ชื่อหนวย งานติดตั้งผนัง
ชื่อเรื่อง

การติดตั้งผนังยิปซัม

สอนครั้งที่ ....
จํานวน 6 ชั่วโมง

จํานวน 2 ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง
การติดตั้งผนังยิปซัมภายในอาคาร
สาระสําคัญ
การติดตั้งผนังยิปซัมภายในอาคาร ขึ้นอยูกับประเภทของยิปซัม เชน ผนังยิปซัมกันความรอน ผนัง
ยิปซัมกันเสียง เริ่มตั้งแตการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุเสริมสําหรับงาน การประมาณการวัสดุ
การเตรียมพื้นที่ทํางานและพื้นที่และการเก็บวัสดุ การตรวจสอบคุณสมบัติของผนังหลังจากติดตั้งเสร็จ
เรียบรอยซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายและการเก็บงานที่ถือวาเปนการสิ้นสุดการทํางาน
สมรรถนะที่พึงประสงค
ติดตั้งระบบผนังยิปซัมแบบตางๆ
ดานความรู
1. การอานแบบกอสราง
2. คุณสมบัติของผนังยิปซัม
3. ประเภทของยิปซัม
4. ขั้นตอนการติดตั้งระบบผนังยิปซัมแบบตางๆ
5. เทคนิคการประกอบติดตั้ง
6. การประมาณการวัสดุ
7. การตรวจสอบคุณภาพของผนัง
8. การจัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือและวัสดุ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
1. เขาเรียนตรงเวลา
2. แตงกายถูกตองตามกฎระเบียบและขอตกลง
3. มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
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หนวยที่ .....

แผนการจัดการเรียนการสอน
รหัสวิชา 2106 – 2117

ชื่อวิชาเทคนิคกอสราง 2

ชื่อหนวย งานติดตั้งผนัง
ชื่อเรื่อง

การติดตั้งผนังยิปซัม

จํานวน 6 ชั่วโมง
จํานวน 2 ชั่วโมง

เนื้อหาสาระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การอานแบบกอสราง
คุณสมบัติของผนังยิปซัม
ประเภทของยิปซัม
ขั้นตอนการติดตั้งระบบผนังยิปซัมประเภทตางๆ
เทคนิคการประกอบติดตั้งผนังยิปซัมประเภทตางๆ
การประมาณการวัสดุ
การตรวจสอบคุณภาพของผนัง
การจัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือและวัสดุ

จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตั้งผนังยิปซัม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อานแบบกอสรางได
อธิบายคุณสมบัติของผนังยิปซัมแบบตางๆได
บอกประเภทของยิปซัมได
อธิบายขั้นตอนการติดตั้งระบบผนังยิปซัมแบบตางๆได
อธิบายเทคนิคการประกอบติดตั้งผนังยิปซัมแบบตางๆได
ประมาณการวัสดุติดตั้งผนังยิปซัมแบบตางๆได
อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพของผนังได
บอกวิธกี ารเก็บวัสดุติดตั้งผนังยิปซัมแบบตางๆได

สอนครั้งที่ ....
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แผนการจัดการเรียนการสอน
รหัสวิชา 2106 – 2117
ชื่อหนวย งานติดตั้งผนัง
ชื่อเรื่อง

การติดตั้งผนังยิปซัม

สอนครั้งที่ ....
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จํานวน 6 ชั่วโมง
จํานวน 2 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมครู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ผูสอนตั้งคําถามเรื่องวิธีการติดตั้งผนัง
การออกแบบผนังที่ตองการประสิทธิภาพ
2. ผูสอนสรุปนําเขาสูบทเรียนงานติดตั้งผนัง
ยิปซัม
ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช power point ในการนําเสนอการสอน
แบบถาม-ตอบ
2. ชุดตัวอยางของจริงงานระบบผนัง

กิจกรรมนักศึกษา
1. ผูเรียน ตอบคําถามเรื่องวิธีการติดตั้ง
ผนังและการออกแบบที่หลากหลาย

1. ดู power point และตอบคําถาม
2. ดูชุดตัวอยางผนังยิปซัม

ขั้นประยุกต
ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด

1. นักศึกษาทําแบบฝกหัด

ขั้นประเมินผล
1. เฉลยแบบฝกหัด จาก Power Point

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝกหัด
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หนวยที่ .....

แผนการจัดการเรียนการสอน
รหัสวิชา 2106 – 2117

ชื่อวิชาเทคนิคกอสราง 2

ชื่อหนวย งานติดตั้งผนัง
ชื่อเรื่อง

การติดตั้งผนังยิปซัม

สอนครั้งที่ ....
จํานวน 6 ชั่วโมง

จํานวน 2 ชั่วโมง

สื่อการเรียนการสอน
1. นําเสนอเนื้อหาโดยใช Power point
2. ชุดตัวอยางระบบผนังยิปซัม
3. ………………………………………………………..

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม
1. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด หลังจากการสอน
2. ทํารายงานคนควาเพิ่มเพิ่มเดิมจาก Internet

การประเมินผล

ใชแบบประเมินผลการเรียนรูและพฤติกรรมบงชี้ เพื่อวัดผลการเรียนการสอนตามจุดประสงคของ
การเรี ย นรู ทั้ ง 3 ด า น คื อ มี ค วามรู มี ทั ก ษะ และมี เ จตคติ ที่ ดี ต ามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข อง
ผูสําเร็จอาชีวศึกษา
ลงชื่อ ………………….………………ผูสอน
(นาย สุทธิชัย ไตรเมศวร)
ความเห็น.....................................................
ลงชื่อ ………………..……… หัวหนาแผนก
(นายมานิต
รัตนบุร)ี
ความเห็น.....................................................
ลงชื่อ ………………..……………………
(นายนรลักษณ จันทรเกิด)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ความเห็น.....................................................
....................................................................
ลงชื่อ………………………………

(นายพิศ โนรี)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
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แผนการจัดการเรียนการสอน
รหัสวิชา 2106 – 2117
ชื่อหนวย งานติดตั้งผนัง
ชื่อเรื่อง

การติดตั้งผนังยิปซัม
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สอนครั้งที่ ....
จํานวน 6 ชั่วโมง

จํานวน 2 ชั่วโมง

บันทึกหลังการสอน
บันทึกผลทีเ่ กิดกับตัวผูสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ผูสอนตั้งคําถามเรื่องวิธีการติดตั้งผนัง
การออกแบบผนังที่ตองการประสิทธิภาพ
2. ผูสอนสรุปนําเขาสูบทเรียนงานติดตั้งผนัง
ยิปซัม
บันทึก ……………………………………………..

บันทึกผลที่เกิดกับตัวผูเรียน
1. ผูเรียน ตอบคําถามเรื่องวิธีการติดตั้ง
ผนังและการออกแบบที่หลากหลาย

บันทึก ……………………………………………..

ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ดู power point และตอบคําถาม
1. ใช power point ในการนําเสนอการสอน
แบบถาม-ตอบ
2. ดูชุดตัวอยางผนังยิปซัม
2. ชุดตัวอยางของจริงงานระบบผนัง
บันทึก ……………………………………………..
บันทึก ……………………………………………..
ขั้นประยุกต
นักศึกษาทําแบบฝกหัด
ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
บันทึก ……………………………………………..
บันทึก ……………………………………………..
ขั้นประเมินผล
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝกหัด
เฉลยแบบฝกหัด จาก Power Point
บันทึก ……………………………………………..
บันทึก ……………………………………………..
ลงชื่อ ………………….………………ผูสอน
ความเห็น.....................................................
ลงชื่อ ………………..……… หัวหนาแผนก
(……...……..…………..)
ความเห็น.....................................................
ลงชื่อ ………………..……………………
(นายนรลักษณ จันทรเกิด)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

(………………………..)

ความเห็น.....................................................
....................................................................
ลงชื่อ………………………………

(นายพิศ โนรี)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

