
รายละเอียดของรายวิชา 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       รหัสวิชา พส 501 ชือ่รายวิชา ระเบียบวิจัยทางพืชสวน 
2. จ านวนหน่วยกิต        

 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1          ส าหรับ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา พืชสวน 
                  

ส าหรับ 
หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาท่ัวไป  
       วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา        แกน         เอกบังคับ       

เอกเลือก 
        วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี 

อ.ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน   
 ภาคการศึกษาท่ี      2/2562 ช้ันปีท่ีเรียน 1 

  
 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
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 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา วิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนการทดลองหรือสถิติ 

 
 
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)   

 รหัสวิชา.........................      ช่ือรายวิชา....................................................................................... 

8. สถานท่ีเรียน   
   ∕         ในสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 ภาคการศึกษาท่ี     /   1       2 ปีการศึกษา 2562  

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย ได้เรียนรู้หลักและระเบียบวิธีวิจัย
ทางพืชสวน สามารถเลือกใช้แผนการทดลองท่ีเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและน าเสนอผล
การทดลอง 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ค้นคว้า ท าความเข้าใจ การน าเสนอผลการทดลองในส่ือและส่ิงตีพิมพ์
ต่างๆ 
  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 
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หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชสวน การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การก าหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การเลือกใช้วิธีทางสถิติท่ีเหมาะสมทาง
พืชสวน การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแผนงานทดลองแบบต่างๆ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การแปลผลทางสถิติ
และการน าเสนอผลการทดลอง 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 48 ช่ัวโมง 

 

ศึกษาด้วยตนเอง 
5 ช่ัวโมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตลอดเวลาท าการท่ีห้องพักอาจารย์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. สรุปส้ัน ๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
 2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3. วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รายวิชา 1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
พส 501 
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางพืชสวน 

                  

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการ

เรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

   
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์
สุจริต 

ท าการทดลองตามหลักสถิติ โดย
ได้ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์จากการ
ทดลองจริง ไม่ใช้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ 

การส่งข้อมูลท่ีได้จากงานทดลองท่ี
ได้รับมอบหมาย 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ฝึกให้มีการตรงต่อเวลาในการเข้า
ช้ันเรียน ไม่รบกวนผู้อื่นในขณะเข้า

ทดลอบย่อยเพื่อตรวจสอบรายช่ือ
ผู้เข้าช้ันเรียนและหักคะแนนผู้มา
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ช้ันเรียน สายและขาดเรียน 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฏ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

  

2. ความรู้ 
ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้ในหลักการจัดส่ิง
ทดลอง และการใช้แผนการ
ทดลองอย่างถูกต้องเหมาะสม  

บรรยาย  
แบบฝึกหัด  
 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ด้วย
ข้อสอบท่ีเน้นหลักการ ทฤษฎี 

2.2 มีความรู้เทคนิคการท าการ
ทดลอง การวางผังการทดลอง
การ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

บรรยาย 
มอบหมายงานทดลอง 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ด้วย
ข้อสอบท่ีเน้นหลีกการ ทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้ 

2.3 มีความรู้ด้านการแปลผลการ
ทดลอง การวิจารณ์ผลการ
ทดลอง การจัดท ารายงานเผผล
การทดลอง 

บรรยาย 
มอบหมายงานทดลอง 

ส่งแบบฝึกหัด สอบปลายภาค 

3.4 มีความรู้ด้านการแปลผลการ
ทดลอง การวิจารณ์ผลการวิจัย 
การจัดท ารายงานเพื่อการ
น าเสนอในการประชุม และการ
ตีพิมพ์ 

บรรยาย อภิปรายกลุ่ม มอบหมาย
ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและ
น าเสนอโครงร่างโครงการวิจัย 

สอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
   
3.1 พัฒนาความสามารถเทคนิค
การท าการทดลองและการวิจัย
ทางพืชสวน การเลือกใช้แผนการ
ทดลองท่ีถูกต้องเหมาะสมในการ
ท าการทดลอง 

บรรยาย 
มอบหมายงานทดลอง 
ปฏิบัติ 

ทดสอบย่อย  
สอบกลางภาค และปลายภาค 
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3.2 พัฒนาทักษะทางด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการแปลผล 

มอบหมายงานทดลอง 
ปฏิบัติ 
แบบฝึกหัด 

ความถูกต้องของการท า
แบบฝึกหัด 
ความถูกต้องของรายงาน 

3.3 พัฒนาความสามารถทางด้าน
การเขียนรายงานวิจัย  

มอบหมายงานทดลอง ความถูกต้องของรายงานผลการ
ทดลอง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ี

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

   
4.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในงานท่ี
มอบหมายให้ครบถ้วน ส่ง
แบบฝึกหัดตามก าหนดเวลา 

แบบฝึกหัด 
รายงานผลการทดลอง 

การตรงต่อเวลาในการส่ง
แบบฝึกหัด 

4.2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และมีความรับผิดชอบในงานท่ี
มอบหมายให้ครับถ้วน ส่ง
แบบฝึกหัดตามก าหนดเวลา 

มอบหมายแบบฝึกด้วย แบบฝึกหัดท่ีส่ง 

 
 
 
 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

   
5.1 พัฒนาทักษะในการจัดการ
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมท่ี

 แบบฝึกหัด/ปฏิบัติการ ส่งแบบฝึกหัด 
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เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
และการแปลผล 
5.2 พัฒนาทักษะในการเขียน
โครงร่างโครงการวิจัย 

มอบหมายให้เขียนโครงร่าง
โครงการวิจัย 

จัดการโครงร่างโครงการวิจัย 
 

5.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้น การอ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอน  
สื่อการ

เรียนรู้ที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนด
หัวข้องานวิจัย 

5 บรรยาย 
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

2 แผนการทดลองพื้นฐาน 5 บรรยาย 
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

3 แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 5 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

4 การตรวจสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย 5 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

5 แผนการทดลองแบบสุ่มในบลอค
สมบูรณ์ 

5 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 
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6-7 การจัดส่ิงทดลองแบบแฝคทอเรี่ยล 
 

10 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

8-9 การจัดส่ิงทดลองแบบสปลิทพลอท 10 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

10-11 แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ 10 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

12-13 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

10 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

14 การแปลผลทางพืช 5 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

15 การเขียนรายงานวิจัย 5 บรรยาย 
แบบฝึกหัด  
ศึกษาด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

16 รายงานผลการวิจัยตัวอย่าง 5 บรรยาย 
รายงานผลการวิจัย
ตัวอย่าง 

คอมพิวเตอร์ 
และLCD 

ผศ.ดร.เฉลิมศรี 
อ.ดร.ธีรนิติ 

* จ ำนวนช่ัวโมงต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต 
* หมำยเหตุ ในตำรำงผู้สอนให้ระบุรำยช่ืออำจำรย์ผู้สอน  
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1 

-เข้าใจเนื้อหา 
-สามารถวิเคราะห์ และ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ 
-การน าความรู้ไปใช้แก้

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

35% 
35% 
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โจทย์ปัญหา   

2 

- ความสามารถวิเคราะห์ 
และ ประยุกต์ใช้ความรู้ 
การท างานเป็นกลุ่มและ
รับผิดชอบร่วมกัน 
- การน าความรู้ไปใช้แก้
โจทย์ปญัหา   
-ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลและจัดการข้อมูล 

การส่งแบบฝึกหัด 
การส่งรายงานผลการทดลอง
ตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 
16 

25% 
 

3 

-การตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบ 
-ความสามารถวิเคราะห์ 
และ ประยุกต์ใช้ความรู้ 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

เกณฑ์การประเมินผล  (สำมำรถปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม) 

 
75% ขึ้นไป 
ต่ ากว่า 75% 

ระดับคะแนน  S 
ระดับคะแนน  U 

  

 

* ระบุผลกำรเรียนรู้หัวข้อย่อยตำมที่ปรำกฏในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อของรำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ของรำยละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 

** วิธีกำรประเมิน เช่น ประเมินจำกกำรเขียนรำยงำนหรือโครงงำนหรือกำรทดสอบ 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
จรัล  จันทลักขณา. 2549. การวิเคราะห์และการวางแผนการวิจัย ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
สรุพล  อุปดิสสกุล.  2521. สถิติการวางแผนการทดลองเบ้ืองต้น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
สรุพล  อุปดิสสกุล.  2529. สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
สรุพล  อุปดิสสกุล.  2526. สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
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สรุพล  อุปดิสสกุล. 2528. การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
สมบูรณ์  สุขพงษ์ และเปรมใจ  ตรีสรานุวัฒนา. 2527 หลักสถิติ 2. วิธีวิเคราะห์และการวางแผนการทดลองเบ้ืองต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์. 2547. สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร. พิมพ์ครั้งท่ี 2 ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
Gomez, K.A. and A. A. Gomez 1983. Statistical procedures for agricultural research. Second Edition. 

An International Rice Research Institute book. A Wiley-Interscience Publication JOHN WILEY 
& SONS,    

Srinives, P. 2006. Statistics for agricultural scientists paper prepared for the AVRDC-KU 24rd Regional 
Training Course in Vegetable Production, Research and Extension, Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus, Nakhon 
Pathom 73140, Thailand. 1 November 2005 - 1 April 2006. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
           มอบหมายงานทดลอง วางแผนการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และรายงานผลการทดลอง 
5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
     การใช้ power point เป็นภาษาอังกฤษ 
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
      -  
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
     - 

 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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    ประสิทธิผลของรายวิชาจะถูกประเมินจากแนวคิด และความเห็นของนักศึกษาที่ได้จากการเรียน โดย 
- การสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินการสอน มีดังนี้ 
- คะแนนจากแบบฝึกหัดและรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
หาข้อมูลปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การใช้ อินเตอร์เน็ต 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานท่ีมอบหมาย  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงคุณภาพและวิธีการสอนทุก 3 ปี 

 
 

 
 

ลงช่ือ:   _________________________________ 
      (ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี) 

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                  วันท่ี.........เดือน....................... พ.ศ. 2562 

 


