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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะ...ผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชา.  พืชสวน 
Faculty of Agricultural production  Program in. Horticulture  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       รหัสวิชา..พส. 522 ช่ือรายวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสุง 2 
2. จ านวนหน่วยกิต        

 

3 .หน่วยกิต (2.-.3 .-..5) 
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1        x   
ส าหรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) 

สาขาวิชา. พืชสวน..... 

                  
ส าหรับ 

หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาท่ัวไป  
   X    วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา        แกน        เอกบังคับ     x  เอกเลือก 

        วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ. ดร. เฉลิมศรี  นนทสวัสด์ิศรี 
   
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  ผศ. ดร. เฉลิมศรี  นนทสวัสด์ิศรี และ อ.ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ 
  ................................................................................................ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน  (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
 ภาคการศึกษาที่     1     x    2 ช้ันปีท่ีเรียน  1  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา  พส 521     ช่ือรายวิชา.. การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 2   
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
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 รหัสวิชา   -       ช่ือรายวิชา   - 

8. สถานที่เรียน   
   x        ในสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้    x       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 ภาคการศึกษาท่ี       1         2 ปีการศึกษา...2562 เมื่อวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ............. 
       (ส าหรับการจัดท ามคอ. 2 และ มคอ. 3 เป็นครั้งแรก  นับเป็นวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เปิดสอน/
ปรับปรุงล่าสุด) 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานและความเกี่ยวข้องระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และการ
น าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการปรับปรุง 

  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

    - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                      มคอ. 3     

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อต้านทานโรคแมลงและสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม  เทคนิคในการแก้ไขอุปสรรคก่อนการ
ปฏิสนธิ และ อุปสรรคหลังการปฏิสนธิ   การสร้างลูกผสมจากการผสมข้ามชนิดจากการรวมตัวของเซลร่างกาย และ
พันธุกรรมของพืชผสมข้ามชนิด 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย...32..ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

-  มีการฝึกปฏิบัติงาน 48
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง.5
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

24 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีจะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน โดยนักศึกษาเข้าพบได้
ตลอดเวลาท่ีห้องพักอาจารย์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1   สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
 2   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3   วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้
แต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

  O          O O   O O 

 
 (ใหเ้ขียนให้สอดคล้องกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา Curriculum Mapping ) 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
1.มีความซื่อตรงกับผลงานทาง
วิชาการและมีจรรยาบรรณนักวิจัย 

สอนแทรกเกี่ยวกับการซื่อตรงกับ
ผลงานวิชาการและจรรยาบรรณ โดย
แจกแจ้งความส าคัญของความซื่อตรง
และจรรยาบรรณในงานพืชสวน 

ดูจากทัศนคติ ของนักศึกษาจากการ
ตอบข้อสอบ ดูจากการท ารายงานว่ามี
การคัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่งหรือไม่ 

1.2 มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 
และรับผิดชอบตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

ดูการมาเรียนตรงเวลา การใช้ห้องเรียน
ว่ามีน้ าใจในการเตรียมอุปกรณ์การสอน
เปิดปิดไฟ หรือเครื่องปรับอากาศเพื่อ 
การประหยัดพลังงาน 

ดูจากพฤติกรรมระหว่างเรียน 

1.3 มีการแต่งกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะและมีมารยาทสังคมท่ีดี
เคารพสิทธิของผู้อื่น ค านึงถึง

สอนแทรกเรื่องมารยาทสังคม สิทธิและ
หน้าท่ี 

ดูจากพฤติกรรมระหว่างเรียน 
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ความเสมอภาค รวมถึง ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ในสังคม 
 
2.  ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.1 มีความสามารถอธิบาย
หลักการและทฤษฏีท่ีส าคัญใน
เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 
 

บรรยาย ให้แบบฝึกหัด ท าปฏิบัติการ
และเขียนรายงาน 

สอบวัดผล  สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
ฝึกปฏิบัติ รายงาน 

2.2 มีความสามารถในการประสม
ประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ท าปฏิบัติการและเขียนรายงาน สังเกตพฤติกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติ 
รายงาน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถในการใช้
ระบบคิดท่ีวิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิพากษ์ได้   

- ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงหลังจาก
เรียนทฤษฏี  ถามค าถามให้นักศึกษาได้
คิดและวิเคราะห์จากตัวอย่าง
สถานการณ์จริง 
 

-ดูการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 
การตอบค าถามได้น าความรู้มา    
บูรณาการณ์กันได้จริงหรือไม ่

3.2 มีความสามารถในการ
ประยุกต์  ความรู้ท่ีได้รับเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและน าไปบูรณา
การกับศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงหลังจาก
เรียนทฤษฏี  ถามค าถามให้นักศึกษาได้
คิดและวิเคราะห์จากตัวอย่าง
สถานการณ์จริง 

ดูการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 
การตอบค าถามได้น าความรู้มา    
บูรณาการณ์กันได้จริงหรือไม ่

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่
ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจิตส านึกต่อภาระหน้าท่ีท่ี มอบหมายงานให้ท างานท้ังแบบท าคน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
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ได้รับมอบหมายท้ังในระดับปัจเจก
และองค์การ 
 

เดียวและเป็นกลุ่ม มอบหมาย 

4.2มีความสามารถในการปรับตัว
ในการท างานร่วมกับผู้อื่นอยู่บน
พื้นฐานของการนับถือความ
แตกต่างและคุณค่าของความ
หลากหลาย 

มอบหมายงานกลุ่ม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมายและความสุขในการท างาน
ของผู้ร่วมกลุ่ม 

4.3มีภาวการณ์เป็นผู้น า ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

มอบหมายงานกลุ่ม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมายและความสุขในการท างาน
ของผู้ร่วมกลุ่ม 

4.4 มีความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองท้ังด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

มอบหมายงานให้ท างาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
ติดต่อส่ือสาร จัดการและน าเสนอ
ข้อมูลได้ 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้นผลงาน
วิชาการและรายงานหน้าห้อง 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

5.2  มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร 
จัดการและน าเสนอข้อมูล 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้นผลงาน
วิชาการและรายงานหน้าห้อง 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

5.3 มีความสามารถน าเทคนิคทาง
สถิติและทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สอน ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในการ
ค านวณค่าต่างๆเช่นการค านวณความ

ดูจากผลการท าแบบฝึกหัด 
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มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และน าเสนอประเด็น
ต่างๆได้ 

ใกล้ชิดทางพันธุกรรม เพื่อจัดแบ่งกลุ่ม
เช้ือพันธุกรรม  การค านวณสารเคมีหรือ
ความเข้มข้นของดีเอ็นเอเป็นต้น 

5.4 มีความสามารถในการค้นคว้า 
หาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้วยตนเอง 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้น จัดการ และ
น าเสนอข้อมูล 

ดูจากผลงานท่ีนักศึกษาส่งและตอน
น าเสนอรายงาน 

6. ภารกิจอื่นๆที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
      1 .การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อต้านทานแอนแทรคโนส 
      2. การเพาะเล้ียงอวัยวะและเซลล์สืบพันธุ์ของพืชเพื่อสร้างสายพันธุ์แท้ 
      3. การเพาะเล้ียงโอวุลของดาวเรื่องเพื่อสร้างพันธุ์แม่ท่ีเกสรตัวผู้เป็นหมัน 
      4. การพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองเพื่อการค้าและการส่งออก 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. น าวิธีการในงานวิจัยมาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับพืชต่างๆ 
2. น าองค์ความรู้ใหม่ๆท่ีได้จากการวิจัยมาสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจดีขึ้น 

 
6.2การบริการวิชาการ ได้แก่การจัดโครงการฝึกอบรม  การเป็นวิทยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยการเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน
บทความวิชาการและอื่นๆ 
     1.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
การศึกษาการส ารวจการขยายพันธุ์องค์ประกอบเคมีส าคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตีนฮุ้งดอยในภาคเหนือของ
ไทย 
     2.วิทยากร บรรยายเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา ในการฝึกอบรมการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก ศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย  (กรมวิชาการเกษตร) 
     3.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านและพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 13 ท่ีจัดขึ้น ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      4.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
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1. น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆท่ีได้จากการอ่านบทความและงานวิจัยมาสอน หรือยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้
เพิ่มเติมความรู้ 

2. น าความรู้และประสบการณ์มาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู้ที่ใช ้ ผู้สอน 

1 บทน าการปรับปรุงพันธุ์พืชและ
การน าเทคโนโลยีมาช่วย
แก้ปัญหาการปรับปรุงพันธุ์ 

5 บรรยาย และ ในช่ัวโมงปฏิบัติให้ นศ.
ฝึกการใช้เคร่ืองมือทุกเคร่ืองที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนวิชาน้ี 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

2 การผสมเกสรอุปสรรคในการ
ผสมเกสรและการแก้ปัญหา 

5 บรรยาย และ ให้ นศ.ท าการได้ทดลอง
หาสาเหตุของอุปสรรคต่างๆ 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

3 อุปสรรคในการเสร้างลูกผสม
และการแก้ปัญหา 

5 บรรยาย และให้นศ.ท าการได้ทดลอง
ฝึกการพิสูจน์อุปสรรคต่างๆโดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์   

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

4 การช่วยชีวิตลูกผสม 5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้ นศ.ได้
ทดลองปฏิบัติการช่วยชีวิตลูกผสม          

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

5 การแก้ปัญหาลูกผสมขา้มชนิด
เป็นหมัน  

5 บรรยายและให้นศ.ทดสอบความเป็น
หมันของลูกผสม การแก้การเป็นหมัน
และผลหลังการแก้ปัญหา 

คอมพิวเตอร์ และLCD ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

6 การสร้างสายพันธุ์แท้และ
ความส าคญัชองสายพันธุ์แท้ 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้นศ.ฝึก
การสร้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีการต่างๆ 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

7 เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ
เช้ือพันธุกรรมการ 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้นศ.ได้
ทดลองฝึกการจัดเก็บเช้ือพันธุกรรม
และประเมินเช้ือพันธุกรรม 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

8 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
จัดการลูกผสม 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการตรวจสอบลูกผสม 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 
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9 ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการใช้เทคนิค 
เคร่ืองหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพืช 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

10 ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
 

5 บรรยายและให้นักศึกษาไปค้นควา้ การ
ใช้เทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุลใน
การปรับปรุงพันธุ์ 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

11 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการถ่าย
ยีน 

5 บรรยายและในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการถ่ายยีน 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

12 การปรับปรุงเพื่อให้ต้านทานต่อ
โรคและแมลง 

5 บรรยาย และให้นักศึกษาไปค้นคว้า 
การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการ
ปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือให้ต้านทานต่อโรค
และแมลง 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

13 การปรับปรุงเพื่อให้ต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อม 

5 บรรยาย และให้นักศึกษาไปค้นคว้า 
การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการ
ปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือให้ต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อม 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

14 ระบบเกสรตัวผู้เป็นหมันกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ 

5 บรรยายและให้นักศึกษาไปค้นคว้า 
การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนา
สายพันธ์ุเพศผู้เป็นหมัน 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

15 จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ
นักปรับปรุงพันธุ์พืช 

5 บรรยายและให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นเร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของนักปรับปรุงพันธุ์พืช 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

16 ความปลอดภัยทางชีวภาพและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

5 บรรยายและให้นักศึกษาไปค้นควา้ 
ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อ
สิ่งแวดล้อม 

คอมพิวเตอร์ และLCD  ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี ผลการเรียนรู้* 
วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1 
-มีความเข้าใจเน้ือหา 
-สามารถวิเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ความรู้ 
-การน าความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา  

 
สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
5 % 
35 % 

2 
- ความสามารถวิเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

วิเคราะห์กรณศีึกษา ค้นคว้า 
การน าเสนอ 

1-16 20 % 
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การท างานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบร่วมกัน 
- การน าความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา   
-ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูล 

รายงาน  
การท างานกลุ่มและผลงาน  
การอา่นและสรุปบทความ  
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย   

3 
-การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
-ความสามารถวิเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ความรู้ 

การเข้าช้ันเรียน  
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความ 
คิดเหน็ในช้ันเรียน 

1-16 10 % 

เกณฑ์การประเมินผล  (สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม) 
 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ ากว่า 50 % ระดับคะแนน  F 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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4.  ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
           (ขอให้ระบุรายละเอียดการน าไปใช้ในแผนการสอน หมวดท่ี 5) 

 4.1   ผลงานวิจัย 
              น าผลงานวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างงานวิจัย  ให้
นักศึกษาได้เห็นขบวนการคิดและแนวทางการปฏิบัติจากงานวิจัย 
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 4.2  งานบริการวิชาการ 
           น าประสบการณ์จาก การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการและอื่น ๆมาเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาให้กับนักศึกษา 
          จัดต้ังฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดต้ังและการเตรียมต้นไม้ 
เตรียมการแสดงผลงานและเป็นวิทยากรหากมีผู้สนใจเข้ามาดูงาน 

 4.3  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       สอนโดยยกตัวอย่างส่ิงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีตามพื้นบ้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีชีวภาพ
และอธิบายถึงกลไกและขบวนการท่ีเกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์ของกระบวนการผลิตตามวิถีตามพื้นบ้าน  

5.  ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
      ให้นักศึกษาแปลผลงานวิจัยพร้อมทั ้งวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่แปลพร้อมทั้งรายงานหน้าห้อง   
6.  การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
                  - 
7.  การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
                    - 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 
        แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
       ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
        ผลการสอบ  
3.  การปรับปรุงการสอน 
        น าแบบประเมินการสอนและข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
       ท าการสอบและสังเกตทักษะของนักศึกษาระหว่างบทปฏิบัติการว่านักศึกษาบรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ใน
แต่ละหัวข้อหรือไม่ 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ท าการทบทวนและเสริมความรู้วิทยาการใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกปี 
 

 
 

ลงช่ือ ........................................................ 
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