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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะ...ผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชา.  พืชสวน 
Faculty of Agricultural production  Program in. Horticulture (Ornamental 
horticulture) 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       รหัสวิชา..พส. 351 ช่ือรายวิชาเทคโนโลยชีีวภาพพชืสวน 
2. จ านวนหน่วยกิต        

 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1        x   
ส าหรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) 

สาขาวิชา. พืชสวน..... 

                  
ส าหรับ 

หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาท่ัวไป  
   X    วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา        แกน    x   เอกบังคับ       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  3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี)  
 รหัสวิชา  ชว. 340 ช่ือรายวิชา.. พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
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รหัสวิชา   ชว. 330      
   

ช่ือรายวิชา  จุลชีววิทยา      
   

 
 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

   

8. สถานที่เรียน   
   x        ในสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้    x       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 ภาคการศึกษาท่ี  x   1         2     

2 
ปีการศึกษา...2561 เมื่อวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ............. 

       (ส าหรับการจัดท ามคอ. 2 และ มคอ. 3 เป็นครั้งแรก  นับเป็นวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เปิดสอน/
ปรับปรุงล่าสุด) 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพื่อใหน้ักศึกษาเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการขยายพันธุ์  
ผลิต และปรับปรุงพันธุ์พืชสวนได้ 

  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

     เพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัยและนักศึกษาน าไปใช้ได้จริง 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

          ความหมาย ความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ  ขยายพันธุ์  การ
ผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน   

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.  ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

   O     O 
 O 

   
 O O 

 (ใหเ้ขียนให้สอดคล้องกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา Curriculum Mapping ) 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
1.1 มีความยึดมั่นดีงามในทาง
วิชาการ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ
และมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 

สอนแทรกในการบรรยาย ให้นักศึกษา
ฝึกภาคปฏิบัติและให้ นักศึกษาท า
รายงาน  

สังเกตจากการเขียนรายงาน และการ
ท างานภาคปฏิบัติ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

สอนแทรกในการบรรยาย เช็คเวลา
เรียน  ดูการส่งงาน และสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาระหว่างเรียน 

เช็คเวลาเรียน  ดูการส่งงาน และสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาระหว่างเรียน 

1.3 เคารพสิทธิของผู้อื่น  ค านึงถึง
ความเสมอภาค  รวมถึงระเบียบ
และกฎเกณฑ์ในสังคม 

สอนแทรกในการบรรยาย สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างเรียน 

2.  ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

   
2.1 มีความสามารถอธิบาย บรรยาย ให้แบบฝึกหัด ท าปฏิบัติการ สอบวัดผล  สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
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หลักการและทฤษฏีท่ีส าคัญใน
เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 

และเขียนรายงาน ฝึกปฏิบัติ รายงาน 

2.2 มีความสามารถในการประสม
ประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

บรรยาย ใหท้ าปฏิบัติการและเขียน
รายงาน 

สอบวัดผล  สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
ฝึกปฏิบัติ รายงาน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถในการใช้
ระบบคิดท่ีวิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิพากษ์ได้ 

ถามค าถามให้นักศึกษาได้คิดและ
วิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์จริง 
 

 การตอบค าถามได้น าความรู้มาบูรณา
การณ์กันได้จริงหรือไม ่

3.2 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและน าไปบูรณา
การกับศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ถามค าถามให้นักศึกษาได้คิด ขณะ
ปฏิบัติการก็จะให้แสดงความคิดเห็น
และแนะแนวว่าสามารถน าความรู้ไป
บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆอย่างไรเป็น
ตัวอย่างให้เด็กเห็น 

การตอบค าถามได้น าความรู้มาประยุกต์
ความรู้ท่ีได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
และน าไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องได้จริงหรือไม ่

3.3  มีความสามารถในประเมิน 
สรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้ 

ถามค าถามให้นักศึกษาได้คิด การตอบค าถาม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจิตส านึกต่อภาระหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังในระดับปัจเจก
และองค์การ 

มอบหมายงานเด่ียวและให้ท างานเป็น
กลุ่ม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.2 มีความสามารถในการปรับตัว
ในการท างานร่วมกับผู้อื่นอยู่บน
พื้นฐานของการนับถือความ
แตกต่างและคุณค่าของความ
หลากหลาย 

ให้ท างานเป็นกลุ่ม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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4.3 มีภาวการณ์เป็นผู้น า 
ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

ให้ท างานเป็นกลุ่มและรายงานผลการ
ท างานกลุ่ม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมของ 
นศ.ระหว่างท างานร่วมกนั 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.2  มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
ติดต่อส่ือสาร จัดการและน าเสนอ
ข้อมูลได้ 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้นผลงาน
วิชาการและรายงานหน้าห้อง 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้นผลงาน
วิชาการและรายงานหน้าห้อง 

5.3  มีความสามารถน าเทคนิคทาง
สถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมา
ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
น าเสนอประเด็นต่างๆได้ 

ให้ท าการปฏิบัติ และเก็บข้อมูลมา
ค านวณวิเคราะห์ทางสถิติ 

ดูจากรายงานและและการน าเสนอ
ผลงาน 

5.4  มีความสามารถในการค้นคว้า 
หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ด้วยตนเอง 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้นผลงาน
วิชาการและรายงานหน้าห้อง 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้นผลงาน
วิชาการและรายงานหน้าห้อง 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู้ที่ใช ้ ผู้สอน 

1 บทน าเทคโนโลยีชีวภาพกับพืช
สวนประดับ 

5 บรรยาย และ ในช่ัวโมงปฏิบัติให้ นศ.
ฝึกการใช้เคร่ืองมือทุกเคร่ืองที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนวิชาน้ี 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 
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2 เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อ 

5 บรรยาย และ ให้ นศ.ท าการได้ทดลอง
ฝึกการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

3 เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์พืช การผลิตพืชปลอด
โรค 

5 บรรยาย และให้ นศ.ท าการได้ทดลอง
ฝึกการเพาะเลี้ยงพืชให้ปลอดเช้ือ   

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

4 การน าพืชออกปลูกและคุ้นชิน
กับสภาพแวดล้อม 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้ นศ.ได้
ทดลอง         น าพืชออกปลูกและคุ้น
ชินกับสภาพแวดล้อม 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

5 เทคโนโลยีชีวภาพกับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช  

5 บรรยายและให้นศ.ค้นคว้าเร่ืองใน
หัวข้อน้ีเพิ่มเติม 

คอมพิวเตอร์ และLCD ผศ.ดร.เฉลิมศรี   
นนทสวัสด์ิศรี 

6 เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ
เช้ือพันธุกรรม 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้นศ.ได้
ทดลองฝึกการจัดเก็บเช้ือพันธุกรรมโดย
วิธีการปรับสภาพการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

7 เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ
เช้ือพันธุกรรม 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้นศ.ได้
ทดลองฝึกการจัดเก็บเช้ือพันธุกรรมโดย
วิธีจัดเก็บในสภาพเย็นยวดยิ่ง 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

8 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
สร้างสายพันธุ์แท้ 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการเพาะเลี้ยงเซลล์
สืบพันธุ์เพศเมีย 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

9 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
สร้างสายพันธุ์แท้ 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการเพาะเลี้ยงเซล
สืบพันธุ์เพศ 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

10 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
ผสมพันธุ์พืชข้ามชนิด 
 

5 บรรยายและให้นักศึกษาไปค้นควา้ การ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
ผสมพันธุ์พืชข้ามชนิด 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

11 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
ผสมพันธุ์พืชข้ามชนิด 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้นศ.ได้
ทดลองฝึกการผสมข้ามชนิด 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

12 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
ช่วยชีวิตลูกผสม 

5 บรรยาย และในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการช่วยชีวิตลูกผสม 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

13 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
คัดเลือก 

5 บรรยายและในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการใช้เทคนิค RAPD 
ในการคัดเลือพืช 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 
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14 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการ
คัดเลือก 

5 บรรยายและในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการประเมินผลจาก
เทคนิค RAPD ในการคัดเลือพืช 

คอมพิวเตอร์ และLCD 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ต่างๆที่ต้องใช้ 

อ..ดร. ธีรนิติ 
พวงกฤษ 

15 การย้ายยีน 5 บรรยายและในช่ัวโมงปฏิบัติให้ 
นศ.ได้ทดลองฝึกการย้ายยีน 

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 าความรู้ไปใช้แก้โจทย์
ปัญหา   

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

8 
16 

35 % 
35 % 

2 

- ความสามารถวิเคราะห์ และ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ 
การท างานเป็นกลุ่มและ
รับผิดชอบร่วมกัน 
- การน าความรู้ไปใช้แก้โจทย์
ปัญหา   
-ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
และจัดการข้อมูล 

วิเคราะห์กรณศีึกษา ค้นคว้า 
การน าเสนอ 
รายงาน  
การท างานกลุ่มและผลงาน  
การอ่านและสรุปบทความ  
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย   

1-16 20 % 

3 

-การตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบ 
-ความสามารถวิเคราะห์ และ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ 

การเข้าช้ันเรียน  
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความ 
คดิเหน็ในช้ันเรียน 

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 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
            หนังสือ 
บุญยืน  กิจวิจารณ์ 2544.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา  ขอนแก่น. 207 น. 
นพพร คล้ายพงษ์พันธ์ุ2546. เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืช  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯง  261น. 
ภูวดล บุตรรัตน์ 2528. เทคนิคทางพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์  214 น.  
ลิลล่ี  กาวีต๊ะ 2546. การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 320 น. 
สุรินทร์ ปิยโชคณากุล 2545.   จีโนมและเคร่ืองหมายดีเอน็เอ  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 116น. 

ILan chet, 1993.  Biotechnology in Plant disease control.  Wiley –Liss, Inc., New York,  373p. 
Trevor A. Thorpe 1995. In vitro embryo genesis in plant. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands. 558p. 
John H. Dodds 1991. In vitro Methods for conservation of plant genetic resources. The university press, Cambridge. Great 
           Britain. 247p.    
Jonard R. and A. Mazzarobba, 1990.  In Bajaj Y.P.S. Biotechnology in Agriculture and Forestry 10, Springer Verlag, Berlin, 

Heidelberg, pp. 485-501. 
Bajaj, Y.P.S. 1983 In vitro production of haploids. In D.A. Evans , Hand book of Plant cell culture. Volume 1 Techniques  for    

propagation and breeding . Mac Millan, New York.p> 228-287. 
Kumer L.S. 1999. DNA markers in plant improvement : An overview. Biotechnology Advances. 17: 143-182. 
Ram J. Singh 2002. Plant cytogenetic , CRC Press., New York. 463p. 
Wang Kan , 2006. Agrobacterium protocol Second edition vol 2. Humana press. ,New jersey. 485. 
I.  Potrykus and G. Spangenberg1995. Gene transfer to plants. Springer Press. Germany. 361 p. 
D.R. Murray 1991. Advanced method in plant Breeding and biotechnology, C-A-B international  UK. 365p> 
  วารสาร 
     Plant Cell Tissue and Organ Culture 
     Euphytica 
     Plant Science 
     Theoretical and Applied Genetics 
     Acta Horticulturae 
    Journal of Plant Physiology 
     ฐานข้อมลู Springer   
     ฐานข้อมลู Science direct   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
หนังสือ 
บุญยืน  กิจวิจารณ์ 2544.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา  ขอนแก่น. 207 น. 
นพพร คล้ายพงษ์พันธ์ุ2546. เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืช  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯง  261น. 
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ภูวดล บุตรรัตน์ 2528. เทคนิคทางพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์  214 น.  
ลิลล่ี  กาวีต๊ะ 2546. การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 320 น. 
สุรินทร์ ปิยโชคณากุล 2545.   จีโนมและเคร่ืองหมายดีเอน็เอ  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 116น. 

ILan chet, 1993.  Biotechnology in Plant disease control.  Wiley –Liss, Inc., New York,  373p. 
Trevor A. Thorpe 1995. In vitro embryo genesis in plant. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands. 558p. 
John H. Dodds 1991. In vitro Methods for conservation of plant genetic resources. The university press, Cambridge. Great 
           Britain. 247p.    
Jonard R. and A. Mazzarobba, 1990.  In Bajaj Y.P.S. Biotechnology in Agriculture and Forestry 10, Springer Verlag, Berlin, 

Heidelberg, pp. 485-501. 
Bajaj, Y.P.S. 1983 In vitro production of haploids. In D.A. Evans , Hand book of Plant cell culture. Volume 1 Techniques  for    

propagation and breeding . Mac Millan, New York.p> 228-287. 
Kumer L.S. 1999. DNA markers in plant improvement : An overview. Biotechnology Advances. 17: 143-182. 
Ram J. Singh 2002. Plant cytogenetic , CRC Press., New York. 463p. 
Wang Kan , 2006. Agrobacterium protocol Second edition vol 2. Humana press. ,New jersey. 485. 
I.  Potrykus and G. Spangenberg1995. Gene transfer to plants. Springer Press. Germany. 361 p. 
D.R. Murray 1991. Advanced method in plant Breeding and biotechnology, C-A-B international  UK. 365p> 
  
 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
หนังสือ 
บุญยืน  กิจวิจารณ์ 2544.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา  ขอนแก่น. 207 น. 
นพพร คล้ายพงษ์พันธ์ุ2546. เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืช  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯง  261น. 
ภูวดล บุตรรัตน์ 2528. เทคนิคทางพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์  214 น.  
ลิลล่ี  กาวีต๊ะ 2546. การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 320 น. 
สุรินทร์ ปิยโชคณากุล 2545.   จีโนมและเคร่ืองหมายดีเอน็เอ  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 116น. 

ILan chet, 1993.  Biotechnology in Plant disease control.  Wiley –Liss, Inc., New York,  373p. 
Trevor A. Thorpe 1995. In vitro embryo genesis in plant. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands. 558p. 
John H. Dodds 1991. In vitro Methods for conservation of plant genetic resources. The university press, Cambridge. Great 
           Britain. 247p.    
Jonard R. and A. Mazzarobba, 1990.  In Bajaj Y.P.S. Biotechnology in Agriculture and Forestry 10, Springer Verlag, Berlin, 

Heidelberg, pp. 485-501. 
Bajaj, Y.P.S. 1983 In vitro production of haploids. In D.A. Evans , Hand book of Plant cell culture. Volume 1 Techniques  for    

propagation and breeding . Mac Millan, New York.p> 228-287. 
Kumer L.S. 1999. DNA markers in plant improvement : An overview. Biotechnology Advances. 17: 143-182. 
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Ram J. Singh 2002. Plant cytogenetic , CRC Press., New York. 463p. 
Wang Kan , 2006. Agrobacterium protocol Second edition vol 2. Humana press. ,New jersey. 485. 
I.  Potrykus and G. Spangenberg1995. Gene transfer to plants. Springer Press. Germany. 361 p. 
D.R. Murray 1991. Advanced method in plant Breeding and biotechnology, C-A-B international  UK. 365p> 
  วารสาร 
     Plant Cell Tissue and Organ Culture 
     Euphytica 
     Plant Science 
     Theoretical and Applied Genetics 
     Acta Horticulturae 
    Journal of Plant Physiology 
     ฐานข้อมลู Springer   
     ฐานข้อมลู Science direct   
 

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

 4.1   ผลงานวิจัย 
              น าผลงานวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างงานวิจัย  ให้
นักศึกษาไดเห็นขบวนการคิดและแนวทางการปฏิบัติจากงานวิจัย 

 4.2  งานบริการวิชาการ 
          การจัดโครงการฝึกอบรมและใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมด้วย การเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  
         น าประสบการณ์จาก การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการอ่านบทความวิชาการและอื่น ๆมาเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาให้กับนักศึกษา 
          จัดต้ังฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดต้ังและการเตรียมต้นไม้ 
เตรียมการแสดงผลงานและเป็นวิทยากรหากมีผู้สนใจเข้ามาดูงาน 

 4.3  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       สอนโดยยกตัวอย่างส่ิงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีตามพื้นบ้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีชีวภาพ
และอธิบายถึงกลไกและขบวนการท่ีเกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์ของกระบวนการผลิตตามวิถีตามพื้นบ้าน  

5.  ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
      ให้นักศึกษาแปลผลงานวิจัยพร้อมทั ้งวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่แปลพร้อมทั้งรายงานหน้าห้อง   
6.  การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
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                  - 
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 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ท าการทบทวนและเสริมความรู้วิทยาการใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกปี 
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