
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวชิา พชืไร่ 

วทิยาเขต เชียงใหม่ 

ภาคการศกึษา/ ปกีารศกึษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือวิชา เทคนคิการวางแผนการทดลองและการวเิคราะห์ 

2. รหัสวิชา พร430 

3. จำนวนหน่วยกติ 3(2-3-5) 

4. หลักสูตร 1.วทบ (พชืไร)่ หลักสูตรปรับปรุงรอบป ี2560 

2.- 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป / วชิาบังคับ / วชิาเลอืก 

6. ขอ้กำหนด มี / ต้องผ่านวชิา สต301 หลักสถติิ มาก่อน 

7. ผูส้อน 1. อ.ดร.ปัทมา หาญนอก (ผูร้ับผดิชอบรายวิชาและผูส้อนกลุ่มเรยีนที่ 2) 

2. อ.ดร. รัชนี พุทธา (ผูส้อนกลุ่มเรยีนที่ 1) 

3.- 

8. การแกไ้ขล่าสุด วัน / เดอืน / ปี 

9. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
30

ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัต ิ

45

ชั่วโมง 

การศกึษา

ดว้ยตัวเอง 

75

ชั่วโมง 
ทัศนศกึษา /  ฝกึงาน 

0 

ชั่วโมง 

 

หมวดท่ี 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

(ภาษาไทย) ...หลักของการวางแผนทดลองแบบ Completely randomized design, Randomized complete 

block design, Latin square การวิเคราะหวาเรียนซ (Analysis of variance) และการตีความของขอมูล การ
วิเคราะหสหสัมพันธและรีเกรสชั่นและการเลือก plots, blocks รูปราง และขนาดของแปลงทดลอง การจัดสิ่งทดลอง
แบบ Factorial และ Split plot การคำนวณหา missing value แปลงขอมูลและการแกปญหาในการทดลองดวยสถิติ
แบบผสมผสาน… 
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(ภาษาองักฤษ)… Principle of Completely randomized design, Randomized complete block design, 

Latin square, Analysis of Variance, and interpretation of data.  Correlation and regression analysis, 
Plot and blocks selection, shape and size of experimental field. Factorial and split plot 
arrangement, calculation of missing value. Data transformation and integrated statistics resolution … 

หมวดที่ 3:การปรับปรุงรายวชิาที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมนิผล 

...รายวิชานี้ไดป้รับปรุงให้มีการใช้โปรแกรมสถิตเิพื่อการจัดการข้อมูลและวเิคราะห์ ดังนัน้ การประเมนิผลการ

เรยีนรู ้จะประกอบด้วยการวัดผลความสามารถในการใชโ้ปรแกรมเป็นส่วนหนึ่ง ... 

 

หมวดท่ี 4: ข้อบังคับรายวชิา 

…นักศึกษาจำเป็นตอ้งมคีะแนนจากทุกส่วนที่กำหนดไว ้เพื่อนำมาคิดเป็นผลรวม และให้เกรดเม่ือสิ้นสุดภาค

การศกึษา หากคะแนนในบางส่วนขาดหายไป จะไม่ทำการออกเกรดให้... 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร #  สามารถปลูกพืชไรตาม มาตรฐาน GAP และ Organic Thailand 

  สามารถวิเคราะหและบริหารจัดการเขตกรรมในสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

  สามารถวางแผนการแปรรูปผลิตภัณฑพืชไร  
เพ่ือประกอบธุรกิจการเกษตร 

  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
มาประกอบการผลิตพืชไร 

  

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร #  สามารถอธิบายในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

  

  

  

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

 พัฒนาทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการใชโ้ปรแกรมสถิติ 

 พัฒนาทักษะในการคดิวเิคราะห์ โดยการฝึกออกแบบแผนการทดลองและเก็บขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์สถติิ 
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หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับรายวชิาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวชิา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวชิา 

สามารถอธิบายในหลักการและ
ทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

สามารถออกแบบการทดลองได

อยางเหมาะสม 

 

 พื้นฐานการใชโปรแกรม MS 
Excel และ R 

 สถิติพรรณนาและการจัดการขอมลู

กอนการวิเคราะห 

 การวางแผนและการวิเคราะหการ

ทดลองชนิด CRD และการเขียน

รายงานผล 

 การวางแผนและการวิเคราะหการ

ทดลองชนิด RCBD และการเขียน

รายงานผล 

 การวางแผนและการวิเคราะหการ

ทดลองชนิด Latin Square และ

การเขียนรายงานผล 

 การจัดสิ่งทดลองแบบ Factorial 

design in CRD/RCBD, การ

วิเคราะหแบบ Two-way 

ANOVA และการเขียนรายงานผล 

 การจัดสิ่งทดลองแบบ Split-plot 

design in CRD/RCBD และการ

วิเคราะห Two-way ANOVA 

และการเขียนรายงานผล 

 การวิเคราะหรเีกรสชั่นเชิงเสนตรง

อยางงายและคาสหสมัพันธระหวาง

ตัวแปร 

 การนำเสนอ Research 

Proposal 

สามารถปลูกพืชไรตามมาตรฐาน 
GAP และ Organic Thailand 

สามารถใชโปรแกรมทางสถิติใน

การวิเคราะหขอมูล 

 
สามารถวิเคราะหและบริหารจัดการ
เขตกรรมในสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

สามารถอธิบายผลการวิเคราะห

ไดอยางมีความหมาย 

 

สามารถวางแผนการแปรรปู
ผลิตภัณฑพืชไร เพ่ือประกอบธุรกิจ
การเกษตร 

  

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและ   
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวชิา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวชิา 

สารสนเทศมาประกอบการผลิตพืชไร 
 

หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน (กลุ่มเรียนที่ 2) 

วันที่ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนชั่วโมง ผูส้อน 

Dec 1 แนะนำการเรียน  อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 4, 8, 11 พื้นฐานการใชโปรแกรม MS Excel และ R   อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 15, 18 การออกแบบการทดลองท่ีดี  อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 22, 25 สถิติพรรณนาและการจัดการขอมลูกอนการ

วิเคราะห 

 

 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 29, Jan 5, 
Jan 8 

การวางแผนและการวิเคราะหการทดลองชนิด 

CRD และการเขียนรายงานผล 

 

 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 12, 15 การวางแผนและการวิเคราะหการทดลองชนิด 

RCBD และการเขียนรายงานผล 

 

 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 19, 22 การวางแผนและการวิเคราะหการทดลองชนิด 
Latin Square และการเขียนรายงานผล 

 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Feb 2, 5, 9 การจัดสิ่งทดลองแบบ Factorial design in 

CRD/RCBD, การวิเคราะหแบบ Two-way 

ANOVA และการเขียนรายงานผล 

 

 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Feb 12, 16, 19 การจัดสิ่งทดลองแบบ Split-plot design in 

CRD/RCBD และการวิเคราะห Two-way 

ANOVA และการเขียนรายงานผล 

 

 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Feb 26, Mar 5 การวิเคราะหรเีกรสช่ันเชิงเสนตรงอยางงายและ

คาสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Mar 9 การจัดทำ Research proposal  อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Mar 12, 16, 19 การนำเสนอ Research Proposal   อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมนิผล, วธิกีารสอนและผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวชิา 

การประเมนิผล วธิกีารสอน ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับรายวชิา (CLOs) 

สอบกลางภาค/ปลายภาค บรรยาย และปฏบิัต ิ  สามารถออกแบบการทดลองไดอยาง

เหมาะสม 

 สามารถอธิบายผลการวิเคราะหไดอยางมี

ความหมาย 

 

การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย บรรยาย และปฏบิัติ  สามารถใชโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล 

 สามารถอธิบายผลการวิเคราะหไดอยางมี

ความหมาย 

 

การนำเสนองาน บรรยาย/ฝกึปฏบัิติ/เรยีนรู้

ดว้ยตนเอง 

 สามารถออกแบบการทดลองไดอยาง

เหมาะสม 

 สามารถใชโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล 

 สามารถอธิบายผลการวิเคราะหไดอยางมี

ความหมาย 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมนิ 

กลยุทธ์การประเมนิ สัดส่วน 

การสอบกลางภาค/ปลายภาค 25% 

การสอบปลายภาค 25% 

การบา้น 15% 

การนำเสนอ Research proposal 25% 

การมสี่วนร่วมในหอ้งเรยีน 10% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 

หมวดท่ี 8:สื่อการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสอืเรียนและสื่อการเรียนรู้ 



6 

 

สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

 เอกสารประกอบการเรียน พร430 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห. ปทมา หาญนอก. 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 คูมือการใชโปรแกรม R ที่มา https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf  

2. การวิจัยและบรกิารวชิาการ 

 ปทมา หาญนอก. (2560). การทดสอบประสิทธิภาพการใชกลุมเชื้อแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ในการบรรเทาความเสียหายของขาวโพดเลี้ยงสัตวในสภาพขาดน้ำ. น. 76-81. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ครั้งที่ 38. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพมหานคร. 

 Pattama Hannok. (2015). Genetics and associations of carotenoid concentrations and 

Aspergillus flavus resistance in maize. ProQuest. 156 pages. 

 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมนิผล 

ระดับผลการศกึษา เกณฑ์การประเมนิผล 

A คะแนน 80% ขึ้นไป 

B+ คะแนน 75-79% 

B คะแนน 70-74% 

C+ คะแนน 65-69% 

C คะแนน 60-64% 

D+ คะแนน 55-59% 

D คะแนน 45-54% 

F คะแนน ต่ำกว่า 45% 

 

หมวดที่ 10: คำอธบิายการประเมนิรายวชิา 

1. การประเมนิผล  

1.1. รายละเอยีด 

การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

 การประเมินความรู้พื้นฐานที่ต้องทราบจากส่วนของภาคบรรยาย 

 การประเมินความสามารถในการใช้โปรแกรมวเิคราะห์และการอธบิายผล 

 การประเมินความกระตอืรือรน้ จากการมสี่วนร่วมตอบคำถามในห้องเรยีน 

การประเมินผลทั้ง 3 ส่วนน้ี มีสัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกันไป รายละเอยีดดังแสดงไวก่้อนหนา้นี้ 
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1.2 ผลการเรียนรู้รายวชิาที่แนบมาพร้อมกับการประเมนิผลนี้ 

- 

1.3 ___-______เกณฑ์การประเมนิ (ถ้ามี) 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมนิ และ ข้อเสนอแนะ 

- 

 

หมวดที่ 11: ขัน้ตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศกึษามีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานท่ีไดร้ับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ จนกระทั่ง.....-....ภายหลัง

การให้คะแนน  

 

 

 

ผูร้ับผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน…ดร.ปัทมา หาญนอก., วันที่ …25 พฤศจกิายน 2563….. 


