
   
ประมวลการสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2565 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027443      ชื่อวิชา (ไทย)   การวางผังอาคารเกษตร 

    จำนวน     3(2-3-6)  หนวยกิต           (อังกฤษ)     Agricultural building planning 

 วิชาพ้ืนฐาน   ไมมี 

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

   ผศ. บัณฑูร ชุนสิทธ์ิ  

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาท่ีมีการสอนหรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 

  ผศ. บัณฑูร ชุนสิทธ์ิ  E-mail :  agrbtc@ku.ac.th, agrbtc@hotmail.com 

  โทรศัพท   034-351885, 0951639926    

5. จุดประสงคของรายวิชา 

5.1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดเขตการใชพ้ืนท่ีและวางผังอาคารเกษตร ระดับฟารม 

5.2 เพ่ือใหผูเรียนสามารถกำหนด วางแผนและประมาณการความเปนไปไดเบ้ืองตนของโครงการการเกษตร 

5.3 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนำความรูมาใชในการวางแผน ออกแบบผังบริเวณใหถูกตองและเหมาะสมกับการใชงาน

ของฟารม 

5.4 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนำความรูและมีความตระหนักถึงการวางผังเพ่ือการจัดการฟารมท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

โครงสรางอาคารท่ัวไป อาคารพ้ืนถ่ิน ช่ือโครงสรางอาคาร ความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาคารสิ่งกอสราง การคำนวณวัสดุท่ี

ใชในการทำโครงสรางไมและคอนกรีต การประเมินคิดราคา การวางแผนงานฟารม การเขียนแบบโครงสรางอาคารเกษตร 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 
PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO3: นิสิต

สามารถสรุปและ

อภิปรายผลการวิ 

เคราะหไดอยางมี

วิจารณญาณ หรือ

สรางสรรค ในงาน

ดานเคร่ืองจักรกล 

ทางการเกษตรและ 

เทคโนโลย ี

-ทฤษฎกีารออกแบบ เทคนิค และการประยุกตใช

โรงเรือนทางการเกษตร และการจัดการระบบ

ควบคุมภายในโรงเรือน 

- หลักการวางผัง และการจัดการเขตพืน้ที่ทางการ 

เกษตร และการออกแบบระบบตางๆตาม

มาตรฐานและขอบังคับของกฎหมาย 

- การประมาณราคา และโครงการเบื้องตนของ

อาคารเกษตร 

- การประยกุตใชงานโรง เรือนปลูกพืช- เมคคา 

ทรอนิกส และระบบควบคุมทางการเกษตร 

- สามารถออกแบบ และ

วางผัง และการจัดการเขต

พื้นที่ทางการเกษตรได 

- สามารถคำนวณประมาณ

ราคา และโครงการ

เบื้องตนของอาคารเกษตร 

- สามารถประยกุตใชระบบ

ควบคุมโรงเรือนปลูกพืช 

-ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

- การประยกุตเลือกใช

อุปกรณและเคร่ืองมือ 

ตางไดอยูางถูกตอง 

-มีความรับผิดชอบ 

ขยันฝกหัด 

- มีความตรงตอเวลา 

- มีความซ่ือสัตย 

- สามารถทำงาน

รวมกับผูอื่น 

- ติดตามความ

เคล่ือนไหวของ

ขาวสารขอมูลทาง

วิชาการที่เกี่ยวของ 
 

 



8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1.นิสิตรูและอธิบายองคประกอบท่ีสำคัญเก่ียวกับการจดัเขตการใช

พ้ืนท่ีและวางผังอาคารเกษตร ระดับฟารม 

1. สอบภาคบรรยายองคประกอบท่ีสำคัญเก่ียวกับการจดัเขต

การใชพ้ืนท่ีและวางผังอาคารเกษตร ระดับฟารม 

2. นิสิตเขาใจ และสามารถความรูมาใชในการวางแผน ออกแบบผัง

บริเวณใหถูกตองและเหมาะสมกับการใชงานของฟารม 

2.1 จัดทำรายละเอียดโครงการเกษตร วางผัง ออกแบบผัง

บริเวณและเขียนแบบ ใหถูกตองและเหมาะสมกับการใช

งานของฟารม 

 2.2 สงงานปฏิบัตกิาร 

3. นิสิตเขาใจและสามารถนำความรูและมคีวามตระหนักถึงการวางผัง

เพ่ือการจัดการฟารมท่ีไมกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

3. ทำรายงานและนำเสนองานพรอมตอบคำถามตางๆ

เก่ียวกับอาคารเกษตรท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

และสิ่งแวดลอม 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 9.1  การศึกษาคนควา/ทำรายงาน/การสงสมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย          20 

 9.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู       70 

  ภาคบรรยาย          

   - สอบปลายภาค                       (20) 

  ภาคปฏิบัติการ           

    -ปฏิบัติการงานจัดทำโครงการเกษตร วางผัง ออกแบบผังบริเวณ       (50) 

    -การนำเสนอ                              (20)                          

 9.3  ความสนใจเรียน ตั้งใจทำในการปฏิบัติการ ความรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม   10 

                                 รวม               100 

ระดับคะแนน >80 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 <50 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

 

10. เอกสารอานประกอบ 

          หนังสือ  รายงานการวิจัย บทความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนเอกสารท่ีทันสมัย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน   

 วันพุธ บรรยาย เวลา 11.00-13.00 น. ปฏิบัติการ เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองเรียนและอาคารปฏิบัติการภาควิชาฯ 

ครั้งที่/ 

ว-ด-ป 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

 

แนะนาํวิชา: เนือ้หา รายระเอียด

การเรียนการสอน 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

1)แนะนาํ ขัน้ตอนในการเรียน

ปฏิบตัิการ 2)กาํหนดหวัขอ้โครงการ 

PLO3 

 

2 

 

บทนาํ:ความสาํคญั บทบาท การ

วางผงัอาคารเกษตร 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

ศกึษาการกาํหนดขอ้พิจารณาและ

ความตอ้งการใชพื้น้ทีเกษตรในแต่

ละโครงการ 

PLO3 

3- 

 

หลกัการการวางผงับริเวณอาคาร

และพืน้ที่เกษตร:การกาํหนด

ขอ้พิจารณาและความตอ้งการใช้

พืน้ท ี

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

ศกึษาและวเิคราะหล์กัษณะเฉพาะ

พืน้ที่ 

PLO3 

 



 

ครั้งที่/ 

ว-ด-ป 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

4 

 

หลกัการการวางผงับริเวณอาคาร

และพืน้ที่เกษตร: 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

ศกึษาการกาํหนดองคป์ระกอบและ

พืน้ที่ใชส้อย 

PLO3 

5 

 

การศกึษาและวิเคราะห์

ลกัษณะเฉพาะพืน้ที่โครงการ 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

การกาํหนดรายละเอียดโครงการ PLO2 

PLO7 

6 หลกัการการวางผงับริเวณอาคาร

และพืน้ที่เกษตร: 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

 

ศกึษาและวเิคราะหก์ารกาํหนดการ

ใชพื้น้ที่ 

PLO2 

PLO7 

7 การกาํหนดองคป์ระกอบและพืน้ที่

ใชส้อย 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

การนาํเสนอการออกแบบรา่ง ครัง้ที่ 

1 

PLO2 

PLO7 

8 ระบบสาธารณปูโภค: ถนน ไฟฟ้า 

ประปา การระบายนํา้ 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

การนาํเสนอการออกแบบรา่ง ครัง้ที่ 

2 

PLO3 

9 มาตรฐาน ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ 

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งการวางผงั 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

CLO3 

บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

การนาํเสนอการออกแบบรา่ง ครัง้ที่ 

3 

 

10 หลกัการวางผงัเพ่ือการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มและของเสียเกษตร 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

การนาํเสนอการออกแบบรา่ง ครัง้ที่ 

4 

PLO3 

11 หลกัการวางผงัเพ่ือการทาํ

การเกษตรที่ดีและเหมาะสม

(GAP) 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

การนาํเสนอการออกแบบรา่ง ครัง้ที่ 

5 

PLO3 

12 

 

ลกัษณะการวางผงับริเวณและการ

ใชพื้น้ที่ในลกัษณะ การผสมผสาน 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

สรุปแนวทางการออกแบบรา่ง PLO3 

 

13-14 การกาํหนดและประมาณการ

ความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ 

บัณฑูร CLO1 

CLO2 

CLO3 

บรรยายในหองบรรยาย/การ

ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

การจดัทาํเพ่ือการเสนอผลงานการ

วางผงั 

PLO3 

 

ลงนาม  (ผูรายงาน) 

 (ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ) 

 27 มิถุนายน 2565 


