
 
 
 

01- ประมวลรายวิชา 

 
1. เครือข่ายอุดมศึกษา 
เครือข่าย(วิทยาลัยชุมชนยะลา)  ภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง 
 ภาคใต้ตอนบน  ภาคใต้ตอนล่าง 
 ภาคตะวันออก 

2. ชื่อวิชา 
ภาษาไทย การเลีย้งไก่เบตง: อัตลักษณ์ท้องถิน่ จังหวัดยะลา 

ภาษาอังกฤษ Raising Betong chickens: Local identity in Yala province 
3. ข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ช่ือ-สกุล นางสาว ฮานียะ๊ กะโด 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีงานถ่ายทอดวิทยาการสูชุ่มชน 
เบอร์ติดต่อ/email 083-0976889 /E-mail: Haneeyah@ycc.ac.th 

มหาวิทยาลยั/สถาบันของผู้รับผิดชอบรายวิชา วิทยาลัยชุมชนยะลา 
ภาควิชา/คณะของผู้รบัผิดชอบของรายวิชา ศูนย์วิจัยและส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ช่ือ-สกุล นายวรัญญู แก้วทอง 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
เบอร์ติดต่อ/email 086-9990353/waranyoo@ycc.ac.th 
มหาวิทยาลยั/สถาบันของผู้รับผิดชอบรายวิชา วิทยาลัยชุมชนยะลา 
ภาควิชา/คณะของผู้รบัผิดชอบของรายวิชา ศูนย์วิจัยและส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ช่ือ-สกุล นายสุรยิา หนูหมาด 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
เบอร์ติดต่อ/email 083-6912839 /E-mail: suriya@ycc.ac.th 
มหาวิทยาลยั/สถาบันของผู้รับผิดชอบรายวิชา วิทยาลัยชุมชนยะลา 

ภาควิชา/คณะของผู้รบัผิดชอบของรายวิชา ส านักงานผู้อ านวยการ 
ช่ือ-สกุล นางสาวน้องทิพย์ สุวรรณคง 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
เบอร์ติดต่อ/email 080-0373255 E-mail: nongtip@ycc.ac.th 
มหาวิทยาลยั/สถาบันของผู้รับผิดชอบรายวิชา วิทยาลัยชุมชนยะลา 
ภาควิชา/คณะของผู้รบัผิดชอบของรายวิชา ส านักงานผู้อ านวยการ 



4. รายวิชาจัดอยู่ในกลุ่ม 

  รายวิชาความรูด้้าน Moderm ICT (เช่น Big data, loT, Programming, 
ฯลฯ) 

 รายวิชาความรูด้้าน Logistic 
 รายวิชาความรูด้้าน ยานยนต ์
 รายวิชาความรูด้้าน อาหารไทย 
 รายวิชาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่ 
 รายวิชา ภาษาและความรู้วัฒนธรรม 
 รายวิชาในคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ 
 http://tpqi-ney.tpqi.go.th/tpqi_sa/ 
 สาขาวิชาชีพ เกษตรกรรม  
 คุณวุฒิ สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสัตวเ์ชิงเดี่ยว  ระดับ 4 
 รายวิชาที่เป็นศาสตร์ใหม่ หรือ ศาสตร์บรูณาการที่เป็นท่ีต้องการของสังคม 

และตลาดงานของประเทศ 
 รายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ท่ีเป็นที่ต้องการของสังคม (เช่น การแพทย์ สขุภาพ 

จิตวิทยาการใช้ชีวิต ฯลฯ) หรือสอดคล้องนโยบายภาครัฐหรือทิศทางของ
ประเทศ 

5. เหตุผล ความจ าเป็นที่ควรสนับสนุนการพัฒนารายวิชานี้เป็นรายวิชาในระบบ Thai MOOC 
 การเลี้ยงไก่เบตง: อัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นรายวิชาที่เหมาะส าหรับเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการ
เลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่พื้นบ้าน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หรือสัตว์ปีกชนิดอื่น ๆ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาที่เรียนสาขาเกษตรศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร สัตว์ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได้ในชีวิตประจ าวัน 
6. ค าอธิบายรายวิชา 

 ประวัติความเป็นมาของไก่เบตง และอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลักษณะประจ าพันธุ์ของไก่เบตง การคัดเลือกและการ
ขยายพันธุ์ ไข่และการฟักไข่ การผสมพันธ์ุแบบธรรมชาติ การผสมเทียม อาหารและโภชนะในอาหาร การเลี้ยงไก่เบตงในระยะต่าง 
ๆ โรคและการป้องกัน การท าวัคซีน การช าแหละ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง 

7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
LO1:  ผู้เรยีนเข้าใจถึงประวตัิความเป็นมาของไก่ และบริบทหรืออัตลักษณข์องจังหวัดยะลา 
LO2:  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถผสมพันธุ์และฟักไขไ่ด ้
LO3:  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถอธิบายถงึลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการเลี้ยงไก่ได้ 
LO4:  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถจ าแนกประเภท ลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสามารถค านวณโภชนะตามความ

ต้องการในอาหารสตัว์ปีกได ้
LO5:  ผู้เรยีนเข้าใจถึงสาเหตุ อาการของการเกิดโรค และการป้องกันตามหลักสุขาภบิาลสัตว์ปีกได้ 

 
 

http://tpqi-ney.tpqi.go.th/tpqi_sa/


8. จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์  

  จ านวนช่ัวโมงการเรยีนรู้ทั้งหมด  6  ช่ัวโมงการเรียนรู ้
 จ านวนช่ัวโมงการเรยีนรูต้่อสัปดาห์  1.5 ช่ัวโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห ์

9. ภาษาท่ีใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน ์
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ (ระบุ).................................... 
10. ระดับของเนื้อหารายวิชา (เลือกได้มากว่า 1) 

 ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย ปรญิญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 ความรู้ทั่วไป  วิชาชีพ (ระบุ)  เกษตรกรรม เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา (ระบุ) การผลิตสัตว์ปีก 

11. ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา 
  เบื้องต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 

12. กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา 
ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ เช่น ไก่เบตง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ หรือสัตว์ปีก

ชนิดอื่น ๆ เพื่อน าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ในชีวิตประจ าวัน 
ประมาณการจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน 
13. การน าผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  สามารถน าไปนับเป็นหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ 
  เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาในหลักสตูรปกติ วิชา การผลติสัตว์ปีก 
  เรียนเพื่อเข้าสู่การประเมินคณุวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพ...................................ระดับ..................... 
  เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส่วนบุคคล อื่นๆ (โปรดระบุ) การเลี้ยงไก่เบตง หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการเลีย้งสัตว์ปีก

ชนิดอื่น ๆ  
14. ความรู้พ้ืนฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน (หากมี) 
 ผู้เรยีนรายวิชานี้ ควรมีความรู้อย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมคีวามสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ หรือสัตว์ปีก
ชนิดอื่น ๆ เช่น เป็ด นกกระทาญีปุ่่น ฯลฯ 
15. กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือรับใบประกาศนียบัตร 

 แบบทดสอบก่อนเรยีน - แบบทดสอบระหว่างเรยีน 50 
 กิจกรรม Discussion 10% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40 
 ผู้เรยีนมีคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ ากว่า  60% ถือว่าผ่านเกณฑ์ เพ่ือรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 
 
 ลงช่ือ นางสาวฮานีย๊ะ กะโด ผู้รับผิดชอบรายวิชา 


