
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027441      ชื่อวิชา (ไทย)   วิทยาการโรงเรือนปลูกพืช 

    จำนวน     3(2-3-6)  หนวยกิต           (อังกฤษ)     Greenhouse Technology 

 วิชาพ้ืนฐาน   - 

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 ใหนิสิตไดเรียนรู และฝกปฏิบัตไิดและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและลักษณะท่ัวไปของโรงเรือนปลูกพืช 

5.2 ใหนิสิต มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการจดัการโรงเรือนปลูกพืชภายใตการผลติพืชในสภาวะการปกปอง 

5.3 ใหนิสิต สามารถนำความรูมาใชในการพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชใหถูกตองและเหมาะสมกับชนิดของพืชพันธ 

5.4 เพ่ือใหผูเรียนสามารถวางแผนการใชวิทยาการโรงเรือนปลูกพืช เพ่ือใหไดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และไดมาตรฐาน 

5.5 ใหนิสิต มีเจตคติท่ีดีตอการใชวิทยาการโรงเรือนปลูกพืช และมีความตระหนักถึงการใชท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ทฤษฎีพ้ืนฐานและการประยุกตเพ่ือการใชงานของวิทยาการโรงเรือนปลูกพืชความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับ

คุณลักษณะพ้ืนฐานและชนิดของโรงเรอืน การออกแบบและเทคนิคการกอสราง การจัดการและควบคุมสภาวะแวดลอมภายใน

ในโรงเรือน เทคโนโลยีดานตางๆ ประกอบโรงเรือนปลูกพืช  

 



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

PLO3: นิสิตสามารถ

สรุปและอภิปรายผล

การว ิเคราะหไดอยาง

มีวิจารณญาณ หรือ

สรางสรรค ในงาน

ดานเครื่องจกัรกล 

ทางการเกษตรและ 

เทคโนโลย ี

ทฤษฎีการออกแบบ เทคนิค และการประยกุตใชโรงเรอืน

ทางการเกษตร และการจัดการระบบควบคุมภายใน

โรงเรือน 

- หลักการวางผัง และการจัดการเขตพ้ืนทีท่างการ เกษตร 

และการออกแบบระบบตางๆตามมาตรฐานและขอบังคับ

ของกฎหมาย 

- การประมาณราคา และโครงการเบ้ืองตนของอาคาร

เกษตร 

- การประยุกตใชงานโรงเรือนปลูกพืช- เมคคา 

ทรอนกิส และระบบควบคุมทางการเกษตร 

สามารถออกแบบ และวาง

ผัง และการจัดการเขตพ้ืนที่

ทางการเกษตรได 

- สามารถคำนวณประมาณ

ราคา และโครงการเบ้ืองตน

ของอาคารเกษตร 

- สามารถประยุกตใชระบบ

ควบคุมโรงเรอืนปลูกพืช 

-ทราบศัพทเทคนิค

(ภาษาอังกฤษ)  

- การประยุกตเลือกใช

อุปกรณ และเครือ่งมอืตาง

ไดอยางถกูตอง 

มีความรับผิดชอบ 

ขยันฝกหัด 

- มีความตรงตอเวลา 

- มีความซ่ือสัตย 

- สามารถทำงาน

รวมกับผูอืน่ 

- ติดตามความ

เคล่ือนไหวของ

ขาวสาร 

ขอมูลทางวิชาการที่

เกีย่วของ 

 

8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรู และอธิบายองคประกอบท่ีสำคัญ หลักการและลักษณะ

ท่ัวไปของโรงเรือนปลูกพืช หลักการจัดการโรงเรือนปลูกพืชภายใต

การผลติพืชในสภาวะการปกปอง 

1. สอบภาคบรรยายองคประกอบท่ีสำคัญโรงเรือนออกแบบ

และคำนวนโครงสรางอาคารเบ้ืองตน 

2. นิสิตเขาใจ สามารถนำความรูมาใชในการพัฒนาโรงเรือนปลูกพืช

ใหถูกตองและเหมาะสมกับชนิดของพืชพันธ 

2.1 จัดทำและประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสติ และแนะนำ

ในระหวางการปฏบัิติการทุกครั้ง 

2.2 ทำรายงานผลการปฏิบัติ การทุกครั้ง 

3. นิสิตเขาใจและสามารถวางแผนการใชวิทยาการโรงเรือนปลูกพืช 

เพ่ือใหไดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 

3. ทำรายงานและนำเสนองานพรอมตอบคำถามตางๆเก่ียวกับ

โรงเรือนปลูกพืช ได 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 9.1  การศึกษาคนควา/ทำรายงาน/การสงสมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย          20 

 9.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู       70 

  ภาคบรรยาย          

         - สอบยอย                  (30) 

   - สอบปลายภาค                  (20) 

  ภาคปฏิบัติการ           

    -ปฏิบัติการงานเขียนแบบอาคาร      (10) 

    -ความถูกตองและเขาใจในแบบกอสราง      (10)                          

 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. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกบัการเรียนการสอน    

ครั้งที่/ 

ว-ด-ป 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

 

บทนํา: ลักษณะ บทบาท และ

ความสําคัญโรงเรือนปลูกพืช  

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน 

 

สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

 

2 

 

คุณลักษณะและองคประกอบตางๆ 

ของโรงเรือน : โครงสราง และ

รูปทรงอาคาร 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

3- 

 

คุณลักษณะและองคประกอบตางๆ 

ของโรงเรือน : ผนังและ วัสดุคลุม 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

4 

 

คุณลักษณะและองคประกอบตางๆ 

ของโรงเรือน : ระบบและ อุปกรณ

ประกอบอาคาร 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO-3 

5 

 

การจัดการและควบคุม

สภาพแวดลอมภายในในโรงเรือน : 

แสง และการเจริญเติบโตของพชื 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

6 การจัดการและควบคุม

สภาพแวดลอมภายในในโรงเรือน :

อุณหภูมิ ความชื้น และการ ระบาย

อากาศ 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน 

 

สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

7 การจัดการและควบคุม

สภาพแวดลอมภายในในโรงเรือน : 

ความรอน และการระบายอากาศ 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

8 ความสัมพันธของสภาพแวดลอมใน

เขตภูมิภาคตางๆกับ ลักษณะ

โรงเรือนทีเหมาะสม  

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

9 การใชเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ

ประกอบโรงเรือนปลูกพืช: การ

จัดการการผลิตพืชพื้นฐาน 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

 

10 การใชเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ

ประกอบโรงเรือนปลูกพืช: การเกบ็

เกียวผลิตผลในโรงเรือนปลูกพืช 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

11 การใชเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ

ประกอบโรงเรือนปลูกพืช: การ

จัดการสรางแบบจำลองการผลิตพืช 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

12 

 

การใชเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ

ประกอบโรงเรือนปลูกพืช: การ

จัดการการผลิตพืชโดยระบบการ

ส่ือสารไรสาย 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

 

13-14 การนําเสนอผลงานโครงการ

การศึกษาดวยตนเอง 

 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงาน สมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย 

รายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 3 

ลงนาม  (ผูรายงาน) 

 (ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ) 

 27 พฤศจิกายน 2565 


