
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027442      ชื่อวิชา (ไทย)   โครงสรางอาคารเกษตร 

    จำนวน     3(2-3-6)  หนวยกิต           (อังกฤษ)     Agricultural structure 

 วิชาพ้ืนฐาน   02027221 

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 และฝกปฏิบัตไิดและมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีการกอสรางอาคารเกษตร 

5.2 ใหนิสิตสามารถพิจารณาแนวทางการออกแบบโครงสรางอาคาร 

5.3 ใหนิสิตสามารถวางแผนการกอสรางอาคารการเกษตร 

5.4 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนำความรูและมีความตระหนักถึงการจดัการอาคารการเกษตรท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

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: นิสิตสามารถสรุป

และอภิปรายผลการวิ 

เคราะหไ์ดอ้ย่างมี

วิจารณญาณ หรือ

สรา้งสรรค ์ในงานดา้น

เคร่ืองจกัรกล 

ทางการเกษตรและ 

เทคโนโลยี 

. การออกแบบโครงสรา้ง

อาคารทางการเกษตร 

- ทฤษฎีและองคป์ระกอบ

พืน้ฐานที่เกี่ยวขอ้งกบั

โครง สรา้งอาคารทางการ 

เกษตร 

- การเขียนแบบโครงสรา้ง

อาคารทางการเกษตร 

สามารถเขียนแบบอาคาร

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง ทัง้ขนาด และชนิด

ขององคป์ระกอบอาคาร 

- ทราบศพัทเ์ทคนิค

(ภาษาองักฤษ)  

- การเลือกใชเ้ทคนิค และ

อปุกรณท์ี่ถกูตอ้ง 

-มีความรบัผิดชอบ 

ขยนัฝึกหดั 

- มีความตรงต่อ

เวลา 

- มีความซ่ือสตัย ์

- สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ่ื้น 

 

 

 



8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรู และอธิบายองคประกอบท่ีสำคัญโครงสรางอาคาร หลักการ

และข้ันตอนการออกแบบโครงสรางอาคาร 

1. สอบภาคบรรยายองคประกอบท่ีสำคัญโครงสรางอาคาร 

ออกแบบและคำนวนโครงสรางอาคารเบ้ืองตน 

2. นิสิตเขาใจ และสามารถเขียนแบบแบบกอสรางอาคารเกษตร 2.1 จัดทำและเขียนแบบกอสรางอาคารเกษตรเบ้ืองตน 

 2.2 สงงานปฏิบัตกิารเขียนแบบ  

3. นิสิตเขาใจและสามารถอธิบายลักษณะของอาคารเกษตรได 3. ทำรายงานและนำเสนองานพรอมตอบคำถามตางๆเก่ียวกับ

อาคารเกษตรได  

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. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน   

 วันพฤหัสบดี บรรยาย เวลา 10.00-12.00 น. ปฏิบัติการ เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองเรียนและอาคารปฏิบัติการภาควิชาฯ 
ครั้งที่/ว-ด-ป บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

 

บทนำ : ความสำคัญ บทบาท และลักษณะอาคาร

เกษตร 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ 

 

แนะนำทักษะการเขียนแบบ

กอสรางการปฏิบัติงานนิสิต  

PLO 3 

 

2 

 

องคประกอบโครงสรางอาคาร:ลักษณะและชนิด

ของฐานรากแบบตางๆและพืน้อาคาร 

ปฏิบัติงานนิสิต/สัญลักษณสำหรับงานเขียนแบบ

กอสราง 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ - 

-ปฏิบัติงานนิสิต/สัญลักษณงาน  

เขียนแบบกอสราง 

PLO 3 

3- 

 

องคประกอบโครงสรางอาคาร:ลักษณะและชนิด

ของผนัง ประตู หนาตาง การระบายอากาศ 

ลักษณะงานผังบริเวณ 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ - 

ปฏบัิติงานนิสิต/ลักษณะงานผัง

บริเวณ อาคาร 

PLO 3 

4 

 

องคประกอบโครงสรางอาคาร:ลักษณะหลังคา

แบบตาง ๆ 

ลักษณะงานผังพื้นท่ัวไป 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ - 

ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานผัง

พื้นท่ัวไป 

PLO-3 

5 

 

องคประกอบโครงสรางอาคาร:ลักษณะของบันได

และการปรับระดับอาคาร 

ลักษณะงานรูปตัด 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ - 

-ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานรูป

ตัด 

PLO 2 

PLO 7 

6 องคประกอบโครงสรางอาคาร:หองน้ำ ระบบ

สุขาภิบาล และการบำบัดของเสีย 

ลักษณะงานรูปดาน 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ 

 

-ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานรูป

ดาน 

PLO 2 

PLO 7 

 



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

7 วัสดุท่ีใชในการทำโครงสรางอาคาร:ลักษณะของ

โครงสรางไม-เหล็กและวัสดุทดแทน 

ลักษณะและแบบขยายท่ัวไปทางสถาปตยกรรม 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ -ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานรูป

ดานลักษณะและแบบขยายท่ัวไป

ทางสถาปตยกรรม 

PLO 2 

PLO 7 

8 วัสดุท่ีใชในการทำโครงสรางอาคาร:ลักษณะของ

โครงสรางคอนกรีต 

ลักษณะและแบบขยายท่ัวไปทางสถาปตยกรรม 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ -ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานรูป

ดาน 

PLO 3 

9 ระบบและอุปกรณประกอบอาคารการเกษตร เชน 

ไฟฟา นำ้ประปา ระบบปรับอากาศ  

-วัสดุท่ีใชในการประกอบตกแตงอาคาร  

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานวัสดุ

ท่ีใชในการประกอบตกแตง

อาคาร 

 

10 หลักการการออกแบบ และคำนวณโครงสราง

เบ้ืองตน 

ลักษณะงานโครงสรางท่ัวไป: ฐานราก, เสา-คาน 

และแบบขยาย 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ -ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงาน

โครงสรางท่ัวไป: ฐานราก, เสา-

คาน และแบบขยาย 

PLO 3 

11 หลักการการออกแบบ และคำนวน โครงสรางของ

ฐานราก และเสา 

ลักษณะโครงสรางของหลังคา 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะ

โครงสรางของหลังคา 

PLO 3 

12 

 

หลักการการออกแบบ และคำนวณโครงสรางของ

พื้นอาคาร และหลังคา 

ลักษณะงานระบบและอุปกรณประกอบอาคาร: 

ไฟฟา นำ้ประปา 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ -ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงาน

ระบบและอุปกรณประกอบ

อาคาร: ไฟฟา น้ำประปา 

PLO 3 

 

13 หลักการการออกแบบ และคำนวณโครงสราง: 

ฐานรากระบบและอุปกรณประกอบอาคารท่ัวไป 

เชน ไฟฟา น้ำประปา ระบบปรับอากาศ  

ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานรูปดาน 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ ปฏิบัติงานนิสิต/ปฏิบัติงานนิสิต/

ลักษณะงานรูปดาน 

PLO 3 

14 ความปลอดภัยการปองกันความรอนอาคาร และ

การระบายอากาศในอาคาร   

ปฏิบัติงานนิสิต/ลักษณะงานรูปดาน 

บัณฑูร CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

บรรยายในหองบรรยาย/การปฏิบัติงานเขียนแบบ ปฏิบัติงานนิสิต/ปฏิบัติงานนิสิต/

ลักษณะงานรูปดาน 

PLO 3 

 

               ลงนาม  (ผูรายงาน) 

 (ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ) 

 27 พฤศจิกายน 2565 


