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ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 
AGO60-310 สถิติประยุกตส์ าหรบัอุตสาหกรรมเกษตร 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 
1.  รายวิชา AGO60-310 
2.  ชื่อวิชา   สถิติประยุกต์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

(Applied Statistics for Ago-Industry) 
3.  จ านวนหน่วยวิชา 2 (2-0-4)  
4.  ส านักวิชา/สาขา ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
5.  ภาคการศึกษา 1 (ปีการศึกษาที่ 3) 
6.  ปีการศึกษา                                                 2562 
7.  ชื่ออาจารย์ 

7.1 ผู้ประสานงานวิชา 
รศ.ดร.นฤมล มาแทน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 4 ห้อง 214 โทรฯ : 075-672359  E-mail : nnarumol@wu.ac.th 
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ห้อง D1  

     7.1.   อาจารยผ์ู้สอน  
1) รศ.ดร.นฤมล มาแทน                 ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  

8.  เงื่อนไขรายวิชา ไม่ม ี
9.  สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ 
10. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอตุสาหกรรมเกษตร  
11.  วิชาระดับ ปริญญาตร ี
12.   จ านวนชั่วโมงที่สอน บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

การศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

13.   เนื้อหารายวิชา                 พื้นฐานสถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ T-
test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การประยุกต์ใช้สถิติในอุตสาหกรรมเกษตร 
                                           Basic statistics, linear programming, T-test and analysis of 
variance for statistical analysis, regression analysis, and application of statistics in Agro-
industry 
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14. ประมวลการเรียนรายวิชา  

  14.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป     นักศึกษาจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานสถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง 
การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การ
ประยุกต์ใช้สถิติในอุตสาหกรรมเกษตร 
        14.2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1)    ทราบความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนฐานทางสถิติที่จะน ามาใช้ในด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
 2)    ทราบการค านวณทางสถิติโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง 
 3)    ทราบวิธีการวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ T-test 
 4)    ทราบวิธีการการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 5)    สามารถวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอย 
 6)    เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้สถิติในอุตสาหกรรมเกษตร  

เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์   
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อเรื่อง ผู้สอน 

1 
ความส าคัญของสถิติพื้นฐานต่องานทางด้านอุตสาหกรรม
เกษตร 

รศ.ดร.นฤมล 
    

2 
พืน้ฐานสถิต ิการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 
และการค านวณผลอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

รศ.ดร.นฤมล    

3 
พืน้ฐานสถิต ิการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 
และการค านวณผลอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร(์ต่อ)  

รศ.ดร.นฤมล    

4 
พืน้ฐานสถิต ิการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 
และการค านวณผลอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร(์ต่อ) 

รศ.ดร.นฤมล    

5 สถิติและการค านวณเชิงเส้นตรง รศ.ดร.นฤมล    
6 การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ T-test รศ.ดร.นฤมล    
7 การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ T-test (ต่อ) รศ.ดร.นฤมล    
8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการสรุปผลทางสถิต ิ รศ.ดร.นฤมล    
9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการสรุปผลทางสถิต ิ(ต่อ) รศ.ดร.นฤมล    
10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการสรุปผลทางสถิต ิ(ต่อ) รศ.ดร.นฤมล    
11 การวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอย รศ.ดร.นฤมล    
12 แบบฝึกหัดและการประมวลความเข้าใจในภาพรวม รศ.ดร.นฤมล     

    
14.4  วิธีการจัดการเรียน
การสอน 

 
1.  เข้าฟังบรรยายและศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ 
2.  การให้โจทยเ์ป็นการบ้านและการตรวจสอบความถูกต้อง 
3. การให้งานและการน าเสนอ    

      14.5  สื่อการสอน -เอกสารประกอบการสอน 
-คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD 
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-PowerPoint  
      14.6  การวัดผลการ
เรียน 
 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 
1  สอบกลางภาค                   30  คะแนน 
2  สอบย่อยและการทดสอบความเข้าใจรายสัปดาห์      20    คะแนน                   
3 งานประจ าภาคเรียนและการน าเสนอ                    20    คะแนน 
4 สอบปลายภาค                                               30  คะแนน 
                   

          การประเมินผลตามความเหมาะสมของคะแนนในกลุ่มผู้เรียน พร้อมกับวิธีการใช้สถิติตัดเกรดซึ่งอาจมี
ระดับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยเง่ือนไขในการตัดเกรด F คือคะแนนรวมต่ ากว่า 50 คะแนน
จาก 100 คะแนน การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร ตามล าดับขั้น   ซึ่งมีความหมายและระดับคะแนนของแต่ละล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 
 
ระดับคะแนนตัวอักษร 

A 
  B+ 
B 

  C+ 
C 

  D+ 
D 
F 

ความหมาย 
              ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Exellent) 
              ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 
              ผลการประเมินขั้นดี (Good) 
              ผลการประเมินขั้นเกือบดี (Fairly Good) 
              ผลการประเมินขั้นพอใช ้(Fair) 
              ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 
              ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor) 
              ผลการประเมินขั้นตก (Fail) 

ระดับคะแนน 
4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.00 

 
15.    หนังสือและเอกสารอ่านประกอบ 
1. Lyman Ott, R. 2010. An introduction to statistical methods and data analysis. 

Brooks/Cole, Cengage Learning, 1273 p. 
2. Roger E. Kirk. 2008. Statistics: An introduction. Thomson Wadsworth, Canada, 649 p. 
3. Alexander M., and Walkenbach, J. 2013. Microsaft® excel dashboards & reports. John 

Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 412 p. 
4. ปรียาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์ 2556 Excel statistic analysis. บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั  

นนทบุรี 310 น. 
5. สิน พันุธ์พินิจ 2552 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ บริษัทวิทยพัฒน ์จ ากัด 572 น. 
16. การประเมินผลการเรียนการสอน 

1) นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกคน 
2) การประเมินผลจะกระท าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ผลการประเมนิจากนักศึกษานี้  อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบได้และน าไปปรับปรุงการเรียน

การสอนให้ดียิง่ขึ้นต่อไป 
 


