
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
 

คณะ ผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชา ปฐพีศาสตร์ 
วิทยาเขต เชียงใหม่ 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563 
 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์ 
2. รหัสวิชา ดป 501 
3. จ านวนหน่วยกิต 3 (2-3-5) 
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
5. ประเภทหลักสูตร  วิชาเฉพาะ    กลุ่มวิชา     แกน       เอกบังคับ     เอกเลือก 

 วิชาเลือกเสร ี
6. วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
7. ผู้สอน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (ผู้สอนและประสานงานรายวิชาหลัก) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎภิาณ สุทธิกุลบุตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึง่ฤทัย ชัยอาภร 
4. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 

8. วันที่การแก้ไข มคอ.3 20 ตุลาคม 2563 
9. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี 39 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 39 ชั่วโมง 
การศึกษา
ด้วยตัวเอง 

65 ชั่วโมง 
ทัศนศึกษา/

ฝึกงาน 
- ชั่วโมง 

 
หมวดที ่2: ค าอธิบายรายวิชา 

 
ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการวิจัย หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสอง

ประชากร หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่าสองประชากร หลักการ และระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบ Factorial และ Split Plot Design หลักการ และระเบียบวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดย 
Regression และ Correlation การน าเสนอโครงร่างการวิจัย 

 
Fundamental of research methodology. Principle and method for two population 

means comparison. Principle and method for more than two population means comparison. 
Principle and method of Factorial experiment and Split plot design. Principle and method of 
Regression and Correlation. Formulation and presentation of research project in soil science. 

 
หมวดที ่3: การปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 
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ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง 
- ผู้เรียนยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วน
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยสองประชากร  

ได้วางแผนออกแบบรปูแบบการสอนโดยเชิญอาจารย์ทางสถิติโดยตรงมาสอน 
 

 
 

หมวดที ่4: ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
4.1) นักศึกษาต้องรับผิดชอบเข้าเรียนทุกครั้ง หากมีความจ าเป็นต้องขาดเรียนให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน

ทราบล่วงหน้า หรอืหากขาดเรียนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยให้น าใบรับรองแพทย์มาแสดง มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน
จากคะแนนรวมร้อยละ 10 ต่อครั้ง รวมถึงหากเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธิเข้าสอบในรายวิชา 

4.2) นักศึกษาต้องรับผิดชอบส่งงานตรงตามก าหนดเวลา หากส่งงานล่าช้าจะถูกหักคะแนนตาม
สัดส่วนเวลาที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดตามความเหมาะสม 

4.3) นักศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือท าซ้ าความคิดงานของผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับการประเมินในผลงานนั้นๆ และส่งผลให้การประเมินในผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเป็นโมฆะด้วย 

4.4) นักศึกษาต้องรักษามารยาทและประพฤติตนให้เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณีไทย โดย
การแต่งกายให้เรียบร้อย  
 

หมวดที ่5: ความสอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
 
1. ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 
PLO1 ความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานทางด้านปฐพีศาสตร์ และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
PLO2 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านปฐพีศาสตร์และน าไปประยุกต์ในการจัดการ

ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน 
PLO4 สามารถท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปฐพีศาสตร์โดยยึดหลักของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
2. ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 
PLO1 ความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานทางด้านปฐพีศาสตร์ และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
PLO3 สามารถสื่อสารและเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปฐพีศาสตร์ การ

จัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 
3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)  

L# รายละเอียด 
L1 ฝึกทักษะที่ควรเรียนรู้ในปัจจุบันคือ  
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1. Digital Mindset เรื่อง Design Thinking, Agile, Big Data และ AI  
           2. Soft Skill หรือ Human Skill เช่น ความเป็นผู้น า การเข้าใจผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ การ
พูดในที่สาธารณะ ฯลฯ 

L2 พาตัวเองไปหาครูอาจารย์อ่ืนๆ ที่เก่ง 
 
 

หมวดที ่6: ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สู่ระดับรายวชิา (CLO) 
PLO# CLO# รายละเอียด CLO บท# 

1 1 เข้าใจเนื้อหาความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการวิจัย 1  
2, 3 2 สามารถอธิบายเนื้อหา ดังนี้  

1) หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของสองประชากร มากกว่าสองประชากร 
2) การก าหนดแผนการสุ่ม  และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทางสถิติ แปลผล และการวิจารณ์ผล 

2, 3, 4, 5, 6,7 

4 3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์(สรุป) และประยุกต์ใช้หลักการ 
และระเบียบวิธีวิจัย ใน CLO 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลโดย Regression และ Correlation 

8 

 
หมวดที ่7: แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

# 
บท 
# 

บท/หัวข้อ/เรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้สอน 

1 1 1) ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการวิจัย 3 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยนั 
2-4 2 1) หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ของสองประชากร 
2) การก าหนดแผนการสุ่ม  และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทางสถิติ แปลผล และการวิจารณ์ผล 

9 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  ชัยอาภร 

5 3 1) หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของประชากรมากกว่าสองประชากร: แผนการทดลองแบบ
สุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) 
2) การก าหนดแผนการสุ่ม  และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทางสถิติ แปลผล และการวิจารณ์ผล 

3 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 

6 4 1) หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของประชากรมากกว่าสองประชากร: แผนการทดลองแบบ
บล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design, RCBD)  

3 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 
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2) การก าหนดแผนการสุ่ม  และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทางสถิติ แปลผล และการวิจารณ์ผล 

7 5 1) หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของประชากรมากกว่าสองประชากร: แผนการทดลองแบบ
ลาตินสแควร ์(Latin Squares Design, LSD) 
2) การก าหนดแผนการสุ่ม  และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทางสถิติ แปลผล และการวิจารณ์ผล
พระราชด าริทั้ง 6 ศูนย์ 

3 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 

8  สอบกลางภาค  3 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 
9-10 6-7 1) หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยแบบ Factorial และ 

Split plot design 
2) การก าหนดแผนการสุ่ม  และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทางสถิติ แปลผล และการวิจารณ์ผล 

6 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 
 

11-12 8 1) หลักการ และระเบียบวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลโดย Regression และ Correlation 
2) การก าหนดแผนการสุ่ม  และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทางสถิติ แปลผล และการวิจารณ์ผล 

6 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  ชัยอาภร 
อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์
ชัย 

13-14  การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางปฐพีศาสตร์ 6 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 
ผศ.ดร.ปฎิภาณ สุทธิ
กุลบุตร 

15  สอบปลายภาค 3 ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 
 

 
2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) 

การประเมนิผล วิธีการสอน CLO# 
สอบข้อเขียน อธิบายผา่นสื่อการเรียนการสอน Slide 

Power Point, Clip VDO, practice 
CLO 1 เข้าใจเนื้อหาความ
เข้าใจพื้นฐานด้านการวิจัย 

สอบข้อเขียน อธิบายผา่นสื่อการเรียนการสอน Slide 
Power Point, Clip VDO, practice 

CLO 2 สามารถอธิบาย
เนื้อหา ดังนี้  
1) หลักการ และระเบียบ
วิธีการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
สองประชากร มากกว่า
สองประชากร 
2) การก าหนดแผนการสุ่ม  
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และการรวบรวมข้อมูล  
3) การวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ แปลผล และการ
วิจารณ์ผล 

สอบข้อเขียน อธิบายผา่นสื่อการเรียนการสอน Slide 
Power Point, Clip VDO, practice โดย
การน าเสนอในชั้นเรียน 

CLO 3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์(สรุป) และ
ประยุกต์ใช้หลักการ และ
ระเบียบวิธีวิจัย ใน CLO 2 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ของข้อมูลโดย Regression 
และ Correlation 

 
 
3. กลยุทธ์การประเมิน 

การประเมินผล สัดส่วน 
1. คะแนนรายงาน 50 %  (Formative) 
    1.1 การส่งงานตรงเวลา การกระตือรือล้นในการเรียนรู้โดยการตั้งค าถามและการ
สนทนากับอาจารย์ผู้สอนขณะเรียน  
    1.2 คุณภาพของงานที่ส่ง พิจารณาจาก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความถูกต้อง
ในขั้นตอนการค านวน วิเคราะห์และสรุป                                                                 
     

                     
20% 

 
30% 

2.   คะแนนกลางภาค-ปลายภาค (Summative)  40% 40% 

3.   คะแนนความสนใจ ความร่วมมือ ความกระตือรือร้น และการเข้าชั้นเรียน
อย่างสม่ าเสมอ (Formative) 10% 

10% 

รวมทั้งสิ้น 100% 
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หมวดที ่8: สื่อการเรียนรู้และงานวิจัย 
 
1. สื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
− ห้องเรียน/ห้องท างานกลุ่ม 

ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการทางปฐพีศาสตร์ฯ (อาคาร 4ชั้น) 
ห้องเรียน ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์  

− หนังสือ ต ารา และทรพัยากรห้องสมุด 
จรัญ จันทลักขณา. 2549. สถิติ : การวิเคราะห์และการวางแผนการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 476 หน้า.  
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หน้า. 
ปราโมช ศีตะโกเศศ. 2550. เทคนิควางแผนการทดลอง และวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์. (ส่วน Factorial 
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พิสมัย หาญมงคลพิพัฒน์. 2550. สถิติ และการวางแผนทดลองทางเกษตร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
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Hassard, T.H. 1991. Understanding biostatistics. Mosby-Year Book Inc., Missouri. 292 p. 
− ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ 

ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการทางปฐพีศาสตร์ฯ คณะผลิตกรรมการเกษตร, ห้องเรียน คณะ
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 

− เทคโนโลยีสารสนเทศ และ e-learning  
Youtube เช่น  https://www.youtube.com/watch?v=Avr8A6KY5FI 

         https://www.youtube.com/watch?v=YKRShxYOyOk  
          https://www.youtube.com/watch?v=4SIMZh0rG6s 

− การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย 
มีจุดนั่งพักเรียน และจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าห้องสาขาวิชา และพ้ืนที่นั่งพักใต้

อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางปฐพีศาสตร์ฯ 
− การมีทางเลือกเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 

 
2. งานวิจัยทีน่ ามาสอนในรายวิชา 
− งานวิจัย 1 - การเพ่ิมศักยภาพระบบการผลิตข้าวไรโ่ดยใช้ถั่วลอดร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 

Improving Upland Rice productivity System by Cowpea (Vigna unquiculata L. Walp) and 
Effective Microorganisms 

 
หมวดที ่9: เกณฑ์การประเมินผล 
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ระดับผลการศึกษา ช่วงคะแนน 

A 80% ขั้นไป 
B+ 75 – 79% 
B 70 – 74% 

C+ 65 – 69% 
C 60 – 64% 

D+ 55 – 59% 
D 50 – 54% 
F ต่ ากว่า 50% 

 
 
 

หมวดที ่10: รูบริค (Rubric) และเกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme) 
 

1. การประเมินผล  
1.1. รายละเอียด แนวทางการประเมินผล จะประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้สอนได้ก าหนดเกณฑ์และชี้แจง
ให้นักศึกษาได้รับทราบก่อนการเรียนและการประเมิน 
 
1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชา (CLO) ที่ต้องการประเมิน 

CLO 3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์(สรุป) และประยุกต์ใช้หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย 
 
1.3 รูบริค (Rubric) และเกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme) 

การส่งงาน (ร้อยละ 25) การเรียนในชั้นเรียน(ร้อยละ 30) 
ระดับ 5  
-  วิเคราะห์ สังเคราะห์บทเรียนจากการท า

แบบฝึกหัดตามโจทย์ได้ > ร้อยละ 80 ตามท่ี
ก าหนด 

- สามารถให้ข้อมูลการซักถามได้ครอบคลุม >
ร้อยละ 80) ข้อผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10 
(ผิดพลาดน้อย) 

ระดับ 3 เข้าเรียน 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 

ระดับ 4  
- วิเคราะห์ สังเคราะห์บทเรียนจากการท า

แบบฝึกหัดตามโจทย์ได้ร้อยละ 80 ตามที่
ก าหนด 

- สามารถให้ข้อมูลการซักถามได้ครอบคลุมร้อย
ละ 80) ข้อผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 20 

ระดับ 3 เข้าเรียน 70% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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(ผิดพลาดบ้างเล็กน้อย) 
ระดับ 3  
- วิเคราะห์ สังเคราะห์บทเรียนจากการท า

แบบฝึกหัดตามโจทย์ได้ร้อยละ 70 ตามที่
ก าหนด 

- สามารถให้ข้อมูลการซักถามได้ครอบคลุมร้อย
ละ 70) 

ระดับ 3 เข้าเรียน 60% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 

    ระดับ 2  
- วิเคราะห์ สังเคราะห์บทเรียนจากการท า

แบบฝึกหัดตามโจทย์ได้ร้อยละ 60 ตามที่
ก าหนด 

- สามารถให้ข้อมูลการซักถามได้ครอบคลุมร้อย
ละ 60 

ระดับ 2 เข้าเรียน 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 

ระดับ 1  
- วิเคราะห์ สังเคราะห์บทเรียนจากการท า

แบบฝึกหัดตามโจทย์ได้ร้อยละ 50 ตามที่
ก าหนด 

- สามารถให้ข้อมูลการซักถามได้ครอบคลุมร้อย
ละ 50 

ระดับ 1 เข้าเรียน < 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 

 
1.4 การส่งงานและการแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียน 
 - การส่งเล่มรายงานแต่ละครั้ง ก่อนเรียนในหัวข้อถัดไป  

     - การแจ้งผลการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสอบ 
 
 

หมวดที ่11: ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 
 

นักศึกษาสามารถขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมายและ/หรือคะแนนสอบ ภายใน 1 สัปดาห์   
นับจากวันประกาศผลคะแนน  
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน วันที่ 20 ตุลาคม 2563 


