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คอศ. 2

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

นางกนกกาญจน์  เวชศิลป์
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 43-4000-1301  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร 
 SCIENCE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

3 (2 - 2 - 5) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
3.2 เทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเน่ือง)

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นางกนกกาญจน์ เวชศิลป์

 2.อาจารย์ผู้สอน  นายเจริญ  สิงห์ลอ

8.  สถานท่ีเรียน  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี สารและสมบัติของสาร กรด เบสและเกลือ สารเคมี
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การ
สืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การจําแนกสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สํารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา
3. สํารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี
4. สํารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร กรด เบสและเกลือ สารเคมีในชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
5. สํารวจตรวจสอบหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต
6. สํารวจตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต
7. สํารวจตรวจสอบการจําแนกสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม
8. ประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร 



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับ สารและสมบัติของสาร กรด เบส
 และเกลือ สารเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ระบบต่าง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การจําแนกสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ
และนาโนเทคโนโลยี

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

3 36 36 90

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ

หมาย
เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นางกนกกาญจน์ เวชศิลป์ วันจันทร์ ถึง 

วันศุกร์ เวลา 
16.00-17.30 น.

วิทยาลัย

เกษตรและ
เทคโนโลยี

พิจิตร

089-7065-405  tanewkik@hotmail.com 7

  นายเจริญ  สิงห์ลอ  



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [○] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม 
จริยธรรม เสยีสละ และซื/อสตัย์สจุริต

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขดัแย้งและลําดบัความสําคญั

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อื/น รวมทั ?งเคารพในคณุคา่และ
ศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์@

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคล องค์กร 
และสงัคม

 1) กําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื/อ
เป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั
 โดยเน้นการเข้าชั ?นเรียนให้ตรงเวลา 
ตลอดจนการแตง่กายที/เป็นไปตาม
ระเบียบของสถาบนั
2) นกัศกึษาต้องมีความรับผิดชอบ โดย
ในการทํางานกลุม่นั ?นต้องฝึกให้รู้หน้าที/
ของการเป็นผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่
3) สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดจิตสํานกึ 
ความซื/อสตัย์ โดยต้องไมก่ระทําการ
ทจุริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้ อื/น เป็นต้น
4) อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้องสอดแทรก
เรื/องคณุธรรม จริยธรรม ในการสอน
ทกุรายวิชา รวมทั ?งมีการจดักิจกรรม
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม เชน่ การยก
ยอ่งนกัศกึษาที/ทําดี 
ทําประโยชน์แก่สว่นรวม เสียสละ

 1) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชั ?นเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที/มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อม
เพรียงของนกัศกึษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร
3) ปริมาณการกระทําทจุริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที/
ที/ได้รับมอบหมาย

 [○] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [●] มีความรู้และความเข้าใจเกี/ยวกบั
หลกัการและทฤษฎีที/สําคญัในศาสตร์ที/
เป็นพื ?นฐานของชีวิตและสามารถนําไป
ดําเนินชีวิตได้

 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นการประยกุต์ใช้ทางปฏิบตัิใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่การ
เปลี/ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั ?งนี ?ให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจน
 เนื ?อหาสาระของรายวิชานั ?น ๆ 
นอกจากนี ?ควรจดัให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยศกึษาดงูานหรือเชิญ
ผู้ เชี/ยวชาญที/มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื/อง และเน้นการ
ฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ

 1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน 
3) ประเมินจากรายงานที/นกัศกึษาจดัทํา 
4) ประเมินจากโครงการพฒันาทกัษะ
วิชาชีพที/นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั ?น
เรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสอนในสถาน
ประกอบการ 

 [○] สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการรวมทั ?งประยกุต์
ความรู้ ทกัษะ การใช้เครื/องมือที/
เหมาะสมกบัการแก้ไขปัญหา

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ?ง 
ทดสอบ ควบคมุ บํารุงรักษา ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการทํางานให้ตรงตาม
ข้อกําหนด

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวฒันาการของศาสตร์ รวมทั ?งการนําไป
ประยกุต์ใช้

 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นการประยกุต์ใช้ทางปฏิบตัิใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่การ
เปลี/ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั ?งนี ?ให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจน
 เนื ?อหาสาระของรายวิชานั ?น ๆ 
นอกจากนี ?ควรจดัให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยศกึษาดงูานหรือเชิญ
ผู้ เชี/ยวชาญที/มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื/อง และเน้นการ
ฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ

 1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน 
3) ประเมินจากรายงานที/นกัศกึษาจดัทํา 
4) ประเมินจากโครงการพฒันาทกัษะ
วิชาชีพที/นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั ?น
เรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสอนในสถาน
ประกอบการ 

 [○] รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ 
ความชํานาญในศาสตร์อย่างต่อเนื/อง

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 
เล็งเห็นการเปลี/ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที/เกี/ยวข้อง

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [○] มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/
หรือการประยกุต์ใช้งานในศาสตร์ได้จริง

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาวิชากบัความรู้ในศาสตร์อื/นๆ ที/
เกี/ยวข้อง

 ไมมี่  ไม่มี

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [●] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ

 1) สง่เสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
2) ฝึกการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์
จากสถานการณ์จําลองและสถานการณ์
จริง
3) มอบหมายงานให้นกัศึกษามีโอกาส
ปฏิบตัิจริง สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา เชน่ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั ?นเรียน และการ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์

 [○] สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื/อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

 1) สง่เสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
2) ฝึกการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์
จากสถานการณ์จําลองและสถานการณ์
จริง
3) มอบหมายงานให้นกัศึกษามีโอกาส
ปฏิบตัิจริง สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา เชน่ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั ?นเรียน และการ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์

 [○] สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะ
กบัการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 ไมมี่  ไม่มี

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [○] สามารถสื/อสารทั ?งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศกบักลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [○] สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ ต่าง ๆ ทั ?งในบทบาทของผู้ นํา
 หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมทํางาน

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี ?นํา
สงัคมในประเด็นที/เหมาะสม

 1) สามารถทํางานกบัผู้ อื/นได้เป็นอยา่งดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที/ได้รับ
มอบหมาย 
3) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์
และวฒันธรรมองค์กรที/ไปปฏิบตัิงานได้
เป็นอยา่งดี 
4) มีมนษุยสมัพนัธ์ที/ดีกบัผู้ ร่วมงานใน
องค์กรและกบับคุคลทั/วไป 
5) มีภาวะผู้นํา 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศกึษาในการนําเสนอ
รายงานกลุม่ในชั ?นเรียน และสงัเกต จาก
พฤติกรรมที/แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมตา่ง ๆ และความครบถ้วน
ชดัเจนตรงประเด็นของข้อมลูที/ได้ 

 [○] มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถเป็นผู้ ริเริ/มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ ทั ?งสว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทั ?งแสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะ ทั ?งของตนเองและของกลุม่

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทั ?งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเนื/อง

 ไมมี่  ไม่มี

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [○] มีทกัษะในการใช้เครื/องมือที/จําเป็น
ที/มีอยู่ในปัจจบุนัต่อการทํางานที/เกี/ยวกบั
คอมพิวเตอร์

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือ การแสดงสถิติประยกุต์
ต่อปัญหาที/เกี/ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [○] สามารถสื/อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
 ทั ?งปากเปลา่และการเขียน พร้อมทั ?ง
เลือกใช้รูปแบบของสื/อการนําเสนอได้
อยา่งเหมาะสม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม

 1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตา่งๆ
 ให้นกัศกึษาได้วิเคราะห์สถานะการณ์
จําลองและสถานการณ์เสมือนจริง
2) นําเสนอการแก้ปัญหาที/เหมาะสม 
เรียนรู้เทคนิคการประยกุต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

 1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดย
ใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื/องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์
และสถิติที/เกี/ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถงึข้อจํากดั เหตผุลในการเลือกใช้
เครื/องมือตา่งๆ การอภิปรายกรณีศึกษา
ต่างๆ ที/มีการนําเสนอต่อชั ?นเรียน



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 1 แนะนําหัวข้อการเรียน 
2 สารและสมบัติของสาร กรด เบส และ
เกลือ 

2 2  1. ทดสอบก่อน
เรียน  
2. แจ้ง
จุดประสงค์การ
เรียน   และ
ข้อตกลงในการ
การเรียน   
3. ศึกษาจาก
เอกสารอ่าน
ประกอบและ
ปฏิบัติทดสอบ
กรด เบส และ
เกลือ 
อาจารย์บรรยาย
สรุป

 1. แบบทดสอบ
2 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
3.  ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ

2 สารและสมบัติของสาร กรด เบส และเกลือ
 (ต่อ)

2 2  ศึกษาจาก
เอกสารอ่าน
ประกอบและ
ปฏิบัติทดสอบ
กรด เบส และ
เกลือ 
อาจารย์บรรยาย
สรุป

 1.  แบบทดสอบ
2.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
3. ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ 

3 สารและสมบัติของสาร กรด เบส และเกลือ
 (ค่อ)

2 2  ศึกษาจาก
เอกสารอ่าน
ประกอบและ
ปฏิบัติทดสอบ
กรด เบส และ
เกลือ 
อาจารย์บรรยาย
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2.  ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ 



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

4 สารเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติ
ทดสอบสารเคมี
ในชีวิตประจําวัน
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2.  ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ

5 สารเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
(ต่อ)

2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติ
ทดสอบสารเคมี
ในชีวิตประจําวัน
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2.  ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ 

6 สารเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
(ต่อ)

2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติ
ทดสอบสารเคมี
ในชีวิตประจําวัน
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ 



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

7 หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ระบบต่าง ๆ 
ของส่ิงมีชีวิต 

2 2  1 บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

8 หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ระบบต่าง ๆ 
ของส่ิงมีชีวิต (ต่อ)

2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2.  ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

9 หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ระบบต่าง ๆ 
ของส่ิงมีชีวิต (ต่อ)

2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 นาวกนกกาญจน์
 เวชศิลป์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

10 การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต 2 2  1 บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2.  ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

11 การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต (ต่อ) 2 2  1 บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2.  ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

12 การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต (ต่อ) 2 2  1 บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1.  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2.  ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

13 การจําแนกส่ิงมีชีวิต พันธุกรรม 2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1. เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

14 การจําแนกส่ิงมีชีวิต พันธุกรรม (ต่อ) 2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1. เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

15 การจําแนกส่ิงมีชีวิต พันธุกรรม (ต่อ) 2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation  
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุป

 1. เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

16 เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี 2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation 
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. ฝึกปฏิบัติการ

 1  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ 

17 เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี (ต่อ) 2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation 
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. ฝึกปฏิบัติการ

 1  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ 

18 เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี (ต่อ) 2 2  1. บรรยาย
ประกอบ Power
 Point 
Presentation 
2. ปฏิบัติทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
4. ฝึกปฏิบัติการ

 1  เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
2. ส่ือ (power 
point)

 ดร.เจริญ  สิงห์
ลอ 

19 ประเมินผลปลายภาค 2 2  ทําการประเมิน
ผู้เรียน

 แบบทดสอบ  นางกนกกาญจน์
  เวศิลป์

  รวมช่ัวโมงสอน 38 38    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม
 ลักษณะนิสัย

1. ประเมินผลจาก
พฤติกรรมการเข้าเรียน 
2. ประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน
 และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย

ทุกสัปดาห์ 10 %[○] 1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต

[○] 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

[○] 3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ

[○] 4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์

[○] 7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

[○] 5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม

[●] 6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

2 ด้านความรู้ 1. การทดสอบปลายภาค
2. การค้นคว้าและทํา
รายงานและนําเสนอ

9 และ 19 50%[●] 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของ
ชีวิตและสามารถนําไปดําเนินชีวิตได้

[○] 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย

ความต้องการรวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ การ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

[○] 3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ

 ควบคุม บํารุงรักษา ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของการทํางานให้ตรง

ตามข้อกําหนด

[●] 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและ

วิวัฒนาการของศาสตร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ใช้

[○] 5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ

ชํานาญในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

[○] 6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา เล็งเห็น

การเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[○] 7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ

ประยุกต์ใช้งานในศาสตร์ได้จริง

[○] 8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับ

ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สามัญสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

3 ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากการ
ตอบปัญหา และการ
แสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน,
2.การทดสอบย่อย 
และการสอบปลายภาค
3. ประเมินจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
การทํารายงาน

ทุกสัปดาห์ 10%[●] 1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

[○] 2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

[●] 3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

[○] 4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ประเมินจากการ
ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
 และนักศึกษาประเมิน
เพื่อนร่วมช้ันเรียน

ทุกสัปดาหื 10%[○] 1 สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

[○] 2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม

ทีมทํางาน

[●] 3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมใน

ประเด็นที่เหมาะสม

[○] 4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง

และรับผิดชอบงานในกลุ่ม

[○] 5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและ

ของกลุ่ม

[○] 6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5 ด้านทักษะการวิ
เคราะเชิงตัวเลข

ประเมินจากการ
นําเสนอผลการค้นคว้า
และผลปฏิบัติงาน

ทุกสัปดาห์ 20%[○] 1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่

ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

[○] 2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหา 

โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ การแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

[○] 3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของส่ือการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม

[●] 4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม
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หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

1. ทศพร แสงสว่าง. มปป.. สารและสมบัติของสาร-สารละลายกรด เบส. ไม่มี. ไม่มี. จาก  
https://sciencem1.wikispace s.com. 
2. ไม่มี. . . . . . 
3. ผศ. ธีรเกียรต์ เกิดเจริญ. มปป.. นาโนเทค ความเป็นไปได้ และ ทิศทางในอนาคต. ไม่มี. ไม่
มี. http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/index.html 11. 
4. วิลาส นิรันดร์สุขศิริ . 2540. นาโนเทคโนโลยี สร้างโลกท่ีดีกว่า…ทีละอะตอม. 1. ไม่มี. 
http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/course/ . 

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

1. ไม่มี. . . . . . 
2. ไม่มี. . . . . . .

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. ไม่มี. . . . . . 

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1. สารเคมีท่ีใช้ในการปฏิบัติทดสอบกรด เบส และเกลือ  กรด เบส และเกลือ 
2. สารเคมีท่ีใช้ในการปฏิบัติการทดสอบสารเคมีในชีวิตประจําวัน
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.  การใช้แบบประเมินการเรียนการสอนของสถาบัน
2.  รับฟังความคิดเห็นผ่านอีเมลล์

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

1.  ทดสอบวัดผลของนักศึกษาระหว่างเรียน
2.  การตรวจงานที่มอบหมายอย่างสมํ่าเสมอ

3. การปรับปรุงการสอน    

1.  จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
2.  จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพ่ือพิจารณาและนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

1.  จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
2  จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพ่ือพิจารณาและนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี
ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเน้ือหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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ลงช่ือ............................................................

(          )

วันท่ีส่งรายงาน 


