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รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

นายพอใจ  ฤกษ์ใหญ่
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 44-4503-2102  เทคโนโลยีการผลิตไก่ไข่
 Layer  Production Technology

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

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

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง)สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์
3.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นายพอใจ  ฤกษ์ใหญ่

8.  สถานท่ีเรียน  

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
  

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี
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9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 1 มิถุนายน 2559
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หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

       วางแผนการผลิตไก่ไข่ ตามหลักการและกระบวนการ  จัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ตาม
หลักการและกระบวนการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  จัดการอาหารและการให้อาหารตาม
หลักการและกระบวนการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  จัดการไก่ไข่ระยะต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี   จัดการสุขาภิบาลและโรคไก่ไข่โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  จัดการผลิตผลและ
การจําหน่ายโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  จัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มไก่ไข่โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี จัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลงานฟาร์มไก่ไข่ตามหลักการและกระบวนการโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

      เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตไก่ไข่ในปัจจุบัน และ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ผลิตไก่ไข่ได้
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญและการวางแผนการผลิตไก่ไข่  มาตรฐานฟาร์มไก่
ไข่   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตไก่ไข่ในด้าน โรงเรือนและอุปกรณ์  อาหารและการ
ให้อาหาร  การจัดการไก่ไข่ระยะต่าง ๆ  การสุขาภิบาลและโรคไก่ไข่ การจัดการผลิตผลและ
การจําหน่าย การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูลงานฟาร์มไก่
ไข่

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

3 36 54 90

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ

หมาย
เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นายพอใจ  ฤกษ์ใหญ่ ทุกวันศุกร์ เวลา

 16.00-17.00

แผนกสัตว

ศาสตร์ สศ.101

081-660-2300  juyei111@yahoo.com 1
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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

 กําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื/อเป็น
การปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั 
โดยเน้นการเข้าชั <นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแตง่กายที/เป็นไปตาม
ระเบียบของสถาบนั

 ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษา
ในการเข้าชั <นเรียน การสง่งานตามกําหนด
ระยะเวลาที/มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม

 [●] มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 การทํางานกลุม่นั <นต้องฝึกให้รู้หน้าที/ของ
การเป็นผู้นํากลุม่ และการเป็นสมาชิกกลุม่

 ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียง
ของนกัศกึษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร

 [○] มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถ
แก้ไขข้อขดัแย้งและลําดบัความสําคญั 

 การทํางานกลุม่นั <นต้องฝึกให้รู้หน้าที/ของ
การเป็นผู้นํากลุม่ และการเป็นสมาชิกกลุม่

 ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียง
ของนกัศกึษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร

 [○] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อื/น รวมทั <งเคารพในคณุคา่และ
ศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์C

 การจดักิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรม เชน่ การยกยอ่งนกัศกึษาที/ทําดี
 ทําประโยชน์แก่สว่นรวม เสียสละ

 การร่วมกิจกรรม

 [○] เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม

 สร้างระเบียบวินยัในชั <นเรียน  การร่วมกิจกรรม ที/องค์กรหรือวิทยาลยั
จดัขึ <น

 [○] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ต่อบคุคล 
องค์กร สงัคม และสิ/งแวดล้อม

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอ
ผลงาน

 การนําเสนอผลงาน

 [●] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

 สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดจิตสํานกึ และ
ความซื/อสตัย์ 

 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที/ที/
ได้รับมอบหมาย

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [○] ความรู้และความเข้าใจเกี/ยวกบั
หลกัการและทฤษฎีที/สําคญัในเนื <อหา
สาขาวิชาการจดัการผลติสตัว์

 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และ
ประยกุต์ทางปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง 

 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน

 [○] สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางด้านการ
จดัการผลิตสตัว์ รวมทั <งประยกุต์ความรู้ 
ทกัษะ และการใช้เครื/องมือที/เหมาะสม
กบัการแก้ไขปัญหา

 ควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง 

 ประเมินจากแผนงานโครงการหรือ
โครงการที/นําเสนอ
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2.ด้านความรู้

 [●] สามารถออกแบบ และประเมิน
ระบบการจดัการผลิตสตัว์

 เชิญผู้ เชี/ยวชาญ ที/มีประสบการณ์ตรง 
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื/อง 

 การทดสอบยอ่ย

 [●] สามารถนําเทคโนโลยีสมยัใหมม่า
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานฟาร์มสตัว์

 การศกึษาดงูาน  ประเมินจากรายงานที/นกัศึกษาจดัทํา

 [○] รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ 
ความชํานาญทางด้านเทคโนโลยี
สมยัใหมใ่นการ จดัการผลิตสตัว์ได้อย่าง
เนื/อง

 โดยการศกึษาดงูานหรือเชิญผู้ เชี/ยวชาญ
 ที/มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื/อง

 ประเมินจากรายงานที/นกัศึกษาจดัทํา

 [○] มีประสบการณ์ในการพฒันาระบบ
การจดัการผลิตสตัว์ที/ใช้งานได้จริง

 การฝึกปฏิบตัิงานในฟาร์ม  ประเมินผลการปฏิบตัิงาน

 [○] สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาวิชาการจดัการผลติสตัว์กบัความรู้
ในศาสตร์อื/น ๆ ที/เกี/ยวข้อง

 การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์ทาง
ปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่
การเปลี/ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั <งนี <ให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื <อหาสาระของรายวิชานั <น ๆ

 ประเมินจากแผนงานโครงการหรือ
โครงการที/นําเสนอ

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [○] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ

 การนําเสนอรายงาน  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สมัภาษณ์

 [○] สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื/อใช้ในการแก้ไข
ปัญหา อย่างสร้างสรรค์

 สืบค้นและเรียบเรียงกรณีศกึษาทางด้าน
การประยกุต์เทคโนโลยีการจดัการผลิต
สตัว์สมยัใหม่

 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั <น
เรียน และการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์

 [○] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

 ทํารายงานและสรุปสภาวะการผลิตไก่ไข่
ในปัจจบุนั

 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั <น
เรียน และการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์

 [●] สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะ
กบัการแก้ไขปัญหาทางด้านการจดัผลิต
สตัว์ได้อย่างเหมาะสม

 กรณีศกึษาทางด้านการประยกุต์
เทคโนโลยีการจดัการผลิตไก่ไขเ่ชิงอตุสา
กรรม 

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา เชน่ ประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในชั <นเรียน และ
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สมัภาษณ์

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

 [○] สามารถสื/อสารทั <งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศกบักลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่  สงัเกตจากพฤติกรรมที/แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรม

 [●] สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ ต่าง ๆ ทั <งในบทบาทของผู้ นํา
 หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมทํางาน

 กิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุม่ การ
ทํางานที/ต้องประสานงานกบัผู้ อื/นข้าม
หลกัสตูร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์บคุคลอื/น 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศกึษาในการนําเสนอ
รายงานกลุม่

 [○] สามารถใช้ความรู้ในด้านการ
จดัการผลิตสตัว์ชี <นําสงัคมในประเด็นที/
เหมาะสม

 ปฏิบตัิการเรียนรู้ในสภาพจริงกบัชมุชน  สงัเกตจากพฤติกรรมที/แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ และความครบถ้วน
ชดัเจน ตรงประเด็นของข้อมลู

 [○] มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่

 กิจกรรมกลุม่  สงัเกตจากพฤติกรรมที/แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมกลุม่

 [○] สามารถเป็นผู้ ริเริ/มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ ทั <งสว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทั <งแสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะ ทั <งของตนเองและกลุ่ม

 อภิปรายจากกิจกรรมหรือกําหนด
สถานการณ์

 สงัเกตพฤติกรรม

 [○] มีความรับผิดชอบและพฒันาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพและของตนเองอย่าง
ต่อเนื/อง

 ค้นคว้าและทํารายงานเกี/ยวกบั
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการผลิตไก่ไข่

 สงัเกตจากการนําเสนอรายงาน

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [●] มีทกัษะในการใช้เครื/องมือที/จําเป็น
ที/มีอยู่ที/มีอยู่ในปัจจบุนัต่อการทํางาน
เกี/ยวกบัคอมพิวเตอร์

 การบนัทกึข้อมลูโดยใช้คอมพิวเตอร์  ความถกูต้องของรายงานการนําเสนอ
ข้อมลู

 [○] สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยกุต์
ต่อปัญหาที/เกี/ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

 สืบค้นข้อมลูทางสถิติเกี/ยวกบัการผลิตไก่
ไข่ของไทยและของโลก

 นําเสนอรายงาน

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

 นําเสนอหน้าชั <นเรียน  จากการตอบคําถาม

 [○] สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม

 บนัทกึข้อมลูการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์  ความถกูต้องและความเป็นปัจจบุนัของ
ข้อมลู



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

 [●] การวางแผนการบริหารจดัการผลิต
สตัว์

 เขียนโครงการ  การนําเสนอโครงการ

 [○] ออกแบบและบริหารจดัการผลติสตัว์  การวางแผนโครงการผลิตไก่ไข่  การนําเสนอโครงการ

 [○] ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจดัการผลิตสตัว์

 สืบค้นข้อมลูด้านการผลิต  ความถกูต้อง เป็นปัจจบุนั

 [○] ตรวจสอบ ควบคมุ และประเมิน
การจดัการผลิตสตัว์

 ศกึษาดงูาน  รายงาน

 [○] การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เพื/อ
การจดัการผลิตสตัว์

 เชิญผู้ เชี/ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษ  รายงานสรุปองค์ความรู้

 [○] การพฒันางานการจดัการผลิตสตัว์
 ตามทิศทางการเปลี/ยนแปลงในอนาคต

 สืบค้นข้อมลูสถานการณ์และแนวโน้ม
การผลิตไก่ไข่

 สมัภาษณ์ และการแสดงความคิดเห็น



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 ความสําคัญและการวางแผนการผลิตไก่ไข่ 2 3  บรรยาย
สืบค้นข้อมูล
วางแผนการผลิต
ไก่ไข่

 -เอกสารการสอน
-โปรแกรม 
PowerPiont

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

2 มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ 2 3  บรรยาย
ศึกษาดูงาน
ทํารายงาน

 เอกสารการสอน
ฟาร์มไก่ไข่

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

3 เทคโนโลยีด้านโรงเรือนและอุปกรณ์การ
ผลิตไก่ไข่
3.1 การวางแผนผังฟาร์มผลิตไก่ไข่

2 3  -บรรยาย
-ศึกษา
องค์ประกอบ
ของฟาร์ม
-ออกแบบฟาร์ม

 เอกสารการสอน
โปรแกรม 
PowerPiont

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่

4 เทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์ในการผลิต
ไก่ไข่

2 3  บรรยาย
ศึกษาดูงาน
รายงาน

 เอกสารการสอน
โปรแกรม 
PowerPiont
สถานท่ีจริง

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่

5 เทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อการ
ผลิตไก่ไข่
3.3 อุปกรณ์ในโรงเรือนและบบการทํางาน

0 5  ปฏิบัติการ
ติดต้ังอุปกรณ์
ภายในโรงเรือน

 เอกสารสารสอน 
สถานท่ีจริง

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่

6 เทคโนโลยีการจัดการอาหารไก่ไข่
4.1 ความต้องการโภชนะของไก่ไข่

2 3  บรรยาย
ศึกษาความ
ต้องการอาหาร
ของไก่ไข่

 เอกสารการสอน
โปรแกรม 
PowerPiont

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

7 4.2 เทคโนโลยีการให้อาหารไก่ไข่ 2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
ระดมสมอง 
มอบหมายงาน 

 Power point 
-เอกสารการสอน
- ใบงาน

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใใหญ่

8 4.3 คํานวณสูตรอาหารด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป

2 3  บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

9 การจัดการไก่ไข่ระยะไก่เล็ก 3 2  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
ระดมสมอง 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่

10 การจัดการไก่ไข่ระยะไก่รุ่น-ไก่สาว 2 3  บรรยาย  
อภิปราย
มอบหมายงาน 
ปฏิบัติในฟาร์ม

 Power point 
-เอกสารประกอบ
- ใบงาน

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

11 การจัดการไก่ไข่ระยะให้ผลผลิต 2 3  บรรยาย  
อภิปราย
มอบหมายงาน 
ปฏิบัติในฟาร์ม

 Power point 
-เอกสารประกอบ
- ใบงาน

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

12 การจัดการไก่พันธุ์ 2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน
ปฏิบัติในฟาร์ม

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
- ใบงาน

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่

13 การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคไก่ไข่
9.1 โรคท่ีสําคัญในไก่ไข่

2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
- ใบงาน

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

14 9.2 การจัดการป้องกันโรคไก่ไข่ 2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน 
ปฏิบัติในฟาร์ม

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

15 การจัดการผลผลิตและจัดจําหน่าย 2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
- ใบงาน

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่

16 การจัดการส่ิงแวดล้อมในฟาร์ม
11.1 การจัดการของเสียภานในฟาร์ม

2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายพอใจ ฤกษ์
ใหญ่

17 11.2 เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ฟาร์ม

2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
- ใบงาน

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่

18 การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูลงาน
ฟาร์มไก่ไข่

2 3  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
- ใบงาน

 นายพอใจ  ฤกษ์
ใหญ่
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คอศ.2
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

  รวมช่ัวโมงสอน 35 55    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 1.พิจารณาจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
2.การขานช่ือ การให้
คะแนนการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง

1-18 10%

2 ด้านความรู้ 1.ประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี
 สําหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงาและ
การปฏิบัติการ

2-18 30%[○] 1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการ
ผลิตสัตว์

[○] 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย

ความต้องการทางด้านการจัดการผลิตสัตว์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

[●] 3 สามารถออกแบบ และประเมินระบบการ

จัดการผลิตสัตว์

[●] 4 สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานฟาร์มสัตว์

[○] 5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ

ชํานาญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ จัดการ
ผลิตสัตว์ได้อย่างเนื่อง

[○] 6 มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการ

จัดการผลิตสัตว์ที่ใช้งานได้จริง

[○] 7 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการ

จัดการผลิตสัตว์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

3 ด้านทักษะทางปัญญา 1.ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
2.ประเมินจากการ
นําเสนอ อภิปราย
รายงานผลการ
ดําเนินงานและการ
แก้ปัญหา

2-18 10%[○] 1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

[○] 2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์

[○] 3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

[●] 4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ

แก้ไขปัญหาทางด้านการจัดผลิตสัตว์ได้อย่าง
เหมาะสม

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

1.ประเมินจากรายงาน
หน้าช้ันเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา
2.ประเมินพฤติกรรม
ภาวการณ์เป็นผู้นําและ
ผู้ตามท่ีดี

1-18 10%[○] 1 สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

[●] 2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม

ทีมทํางาน

[○] 3 สามารถใช้ความรู้ในด้านการจัดการผลิต

สัตว์ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

[○] 4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง

และรับผิดชอบงานในกลุ่ม

[○] 5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและ

กลุ่ม

[○] 6 มีความรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรู้

ทางวิชาชีพและของตนเองอย่างต่อเนื่อง

5 ด้านทักษะการวิ
เคราะเชิงตัวเลข

1.ประเมินจากผลงาน
และการนําเสนอ
ผลงานกรณีศึกษา และ
ตอบข้อซักถามของ
อาจารย์ ตรวจรายงาน

2-18 10%[●] 1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ที่

มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

[○] 2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ปัญหา โดย

ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

[○] 3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของส่ือการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม

[○] 4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

6 ด้านทักษะต่อวิชาชีพ 1.ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงานและ
การปฏิบัติของนักศึกษา
2.ประเมินจากรายงาน
หน้าช้ันเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา
3. นําเสนอช้ินงานท่ี
ศึกษา และ การ
อภิปรายกลุ่ม

2-18 30%[●] 1 การวางแผนการบริหารจัดการผลิตสัตว์

[○] 2 ออกแบบและบริหารจัดการผลิตสัตว์

[○] 3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการผลิตสัตว์

[○] 4 ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินการ

จัดการผลิตสัตว์

[○] 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการ

จัดการผลิตสัตว์

[○] 6 การพัฒนางานการจัดการผลิตสัตว์ ตาม

ทิศทางการเปล่ียนแปลงในอนาคต
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หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

1. ....................................................... 2559. การผลิตไก่ไข่. . . . 
2. .................................................... 2559. เทคโนโลยีโรงเรือน. . . . 

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

1. ................................................... 2559. การเล้ียงไก่ไข่ในโรงเรือนระบบปิด. . . . 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. ........................................................... อุตสาหกรรมไก่ไข่. อินเอตร์เนต. www...
....................... 

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

-เคร่ืองตัดปากไก่
-ชุดทําวัคซีน
-เคร่ืองคัดไข่
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี
   - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
   - ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนทําเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนใช้กลยุทธ์ดังน้ี
1. โดยใช้แบบประเมินการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. โดยวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3. โดยการใช้เคร่ืองมือวัดความพึงพอใจของผู้เรียน

3. การปรับปรุงการสอน    

ในระหว่างการเรียนการสอน หากพบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคใดๆ จะแก้ปัญหา เฉพาะ
หน้าในทันที จะจดบันทึกไว้ และหาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการทําวิจัยในและนอกชั้นเรียน เพื่อ
นําไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปให้ดียิ่งข้ึน

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของ
นักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังน้ี โดยปรับปรุงรายวิชาทุกภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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คอศ.2
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ลงช่ือ............................................................

(     นายพอใจ ฤกษ์ใหญ่     )

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

วันท่ีส่งรายงาน 30 ตุลาคม 2560


