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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา ทชว 343 คอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว 343 คอมพิวเตอร์สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและนำเสนอ
BOT 343 Computer for Data Analysis and Presentation
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพและผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชำเฉพำะด้ ำน (วิชำเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อำจำรย์ ดร. สุภำภรณ์ โสภณพัฒนะโภคำ
อำจำรย์ ดร. ธนัท อมำตยกุล
อำจำรย์ ดร. นำ้ ฝน รักขุมแก้ ว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงครั้งล่าสุด
1 สิงหำคม 2558

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสำมำรถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติได้ ถูกต้ อง
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสำมำรถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรนำเสนอทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ำงๆ
ประกอบด้ วย เพำเวอร์พอยต์ โปสเตอร์ รำยงำน ได้ อย่ำงถูกต้ องเหมำะสม
1.3 มีควำมรับผิดชอบในกำรใช้ องค์ควำมรู้ และรับผิดชอบต่องำนที่ได้ รับมอบหมำย ทั้งงำนรำยบุคคล
และงำนกลุ่ม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ นกำรเปิ ดสอนในปี แรก โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำให้ นิสติ มีควำมพร้ อมในกำรใช้ โปรแกรมคอมพิว
เตอร์์ในกำรวิเครำะห์และนำเสนอข้ อมูลในรูปแบบต่ำงๆ
หมวดที่ 3 หลักการและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำกำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้ วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ ใช้ ในกำรสร้ ำงกรำฟและแผนภูมิ
ประเภทต่ำงๆ กรำฟและแผนภูมิประเภทต่ำงๆ ทำงสถิติท่ใี ช้ ในกำรควบคุมกระบวนกำรและกำรใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในกำรนำเสนอประเภทต่ำงๆ เช่น โปสเตอร์ พำวเวอร์พอยท์ รำยงำน
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ ก
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รำยวิชำ
ด้ ำนที่ 1 คุณธรรม ด้ ำนที่ 2 ควำมรู้
และจริยธรรม

1

2

3

4

1

2

3

4

15 ชั่วโมง

ด้ ำนที่ 3
ทักษะ
ทำง
ปัญญำ

ด้ ำนที่ 4 ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ

ด้ ำนที่ 5 กำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

1

1

1

2

2

3

4

2

3

4

5
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อำจำรย์จัดเวลำให้ คำปรึกษำทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยกำรนัดหมำย
ทำง email ตำมที่แจ้ งในเค้ ำโครงรำยวิชำผ่ำนระบบข้ อมูลและสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
2. ความรู ้
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ ทั้งทฤษฎี
และหลักกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำร
วิเครำะห์ทำงสถิติและนำเสนอได้
อย่ำงถูกต้ อง
4. มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเรื่องกำร
วำงแผนกำรวิจัย กำรออกแบบกำร
ทดลอง กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
และกำรแปรผล กำรวิจำรณ์และ
สรุปผลกำรทดลอง

วิธกี ำรสอน

วิธกี ำรวัดและประเมินผล

-กำรสอนปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรม -ประเมินจำก กำรทำแบบฝึ กหัดทั้ง
และวิธกี ำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรวิเครำะห์ทำงสถิติและกำร
เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและ นำเสนอข้ อมูลและกำรสอบปฏิบัติ
กำรนำเสนอข้ อมูลได้ อย่ำงถูกต้ อง
และเหมำะสม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
2. มีควำมรับผิดชอบในกำรใช้ องค์ -กำรทำแบบฝึ กหัดทั้งแบบงำนเดี่ยว
ควำมรู้ และรับผิดชอบต่องำนที่
และงำนกลุ่ม
ได้ รับมอบหมำย ทั้งงำนรำยบุคคล
และงำนกลุ่ม

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร

วิธีการวัดและประเมินผล
-มอบหมำยนิสติ ประเมินเพื่อนใน
กลุ่ม
-กำรส่งงำนตรงต่อเวลำ
-สังเกตุจำกพฤติกรรมในชั้นเรียน

หน้ ำ 3

ทชว 343 คอมพิวเตอร์สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและนำเสนอ

มคอ.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
1.1 แผนการสอนภาคปฏิบตั ิ
สัปดำห์ท่ี
หัวข้ อ/รำยละเอียด

จำนวน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ
ผู้สอน
(ซม.)
สื่อ ที่ใข้
1
Introduction
2
บรรยำยโดยใช้ ส่อื พำวเวอร์
อ. ดร. นำ้ ฝน
-แนะนำแผนกำรเรียน กำรประเมิน
พอยต์
-แนะนำเกี่ยวกับข้ อมูล กำรวิเครำะห์
ยกตัวอย่ำง อภิปรำย
ข้ อมูล
-แนะนำเกี่ยวกับกำรนำเสนอทำง
วิทยำศำสตร์ในรูปแบบต่ำงๆ
-แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
เกี่ยวข้ อง
2-4 กำรใช้ โปรแกรม Microsoft Excelเพื่อ 6
-ใช้ แบบฝึ กหัดในกำรสอน
อ. ดร. สุภำภรณ์
จัดกำรข้ อมูล และกำรนำเสนอข้ อมูล
-สอบเก็บคะแนน
5
กำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำร
2
-ใช้ แบบฝึ กหัดในกำรสอน
อ. ดร. นำ้ ฝน
วิเครำะห์ทำงสถิติ
6
กำรใช้ โปรแกรมเพื่อวิเครำะห์ภำพ
2
-ใช้ แบบฝึ กหัดในกำรสอน
อ. ดร. ธนัท
7
บรรณำนุกรมและกำรใช้ โปรแกรมเพื่อ 2
-ใช้ แบบฝึ กหัดในกำรสอน
อ. ดร. นำ้ ฝน
จัดกำรบรรณำนุกรม
8
2
สอบปฏิบัติ (หัวข้ อใน
อ. ดร. นำ้ ฝน/อ. ดร
สอบกลำงภำค
สัปดำห์ท่ี 5-7)
ธนัท
9-10 กำรใช้ โปรแกรม Microsoft Word ใน
4
-ใช้ แบบฝึ กหัดในกำรสอน
อ. ดร. ธนัท
กำรเขียนรำยงำน
-สอบเก็บคะแนน
11
กำรใช้ โปรแกรม Microsoft Word ใน
2
-ใช้ แบบฝึ กหัดในกำรสอน
อ. ดร. สุภำภรณ์
กำรเขียน Manuscript
อ. ดร. ธนัท
12-13 กำรใช้ โปรแกรม Microsoft
4 -ใช้ แบบฝึ กหัดในกำรสอน
Powerpoint ในกำรนำเสนอผลงำน
ทำงวิยำศำสตร์
Poster presentation
14
2 นิสติ นำเสนอผลงำนหน้ ำชั้น อ. ดร. สุภำภรณ์/
เรียน
อ. ดร น้ ำฝน
15-16 Oral presentation
4 นิสติ นพเสนอผลงำนหน้ ำชั้น อ. ดร. สุภำภรณ์/
เรียน
อ. ดร. น้ ำฝน/
อ. ดร ธนัท
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน
2.1, 2.4
4.2

-กำรทำแบบฝึ กหัดทั้งแบบงำน
เดี่ยวและงำนกลุ่ม และกำรสอบ
เก็บคะแนน ทั้งกำรวิเครำะห์ทำง
สถิติและกำรนำเสนอข้ อมูลและ
กำรสอบปฏิบัติ
-กำรนำเสนอผลงำนหน้ ำชั้น
เรียน

มคอ.3

กาหนดการประเมิน
(สัปดาห์ที)่

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2-4
8
9-10
11
14
15-16

20%
15%
15%
10%
15%
25%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-สื่อและพำวเวอร์พอยต์ประกอบกำรบรรยำย
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์. 2543. คู่มือกำรใช้ Microsoft Word 2000 ฉบับเพื่อกำรใช้ งำนจริง. กรุงเทพฯ : ซัค
เซส มีเดีย (Z52.5.M52 ช576 2543, องครักษ์ ชั้น 5)
Berry, R. 1994. The research project :how to write it. London : Routledge (LB2369 .B38 1994,
องครักษ์ช้ัน 5)
Bloch, S.C. 2000. Excel for engineers and scientists. New York : J.Wiley & Sons (TA345 .B56 2000,
องครักษ์ ชั้น 3)
Bryman, A. & Cramer, D. 2011. Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 and 19 :a guide for
social scientists. London : Routledge (HA32 .B799 2011, องครักษ์ ชั้น 3)
Eddison, J. 2000. Quantitative investigations in the biosciences using Minitab. Boca Raton, Fla
(570.15195 Ed21Q, ประสำนมิตร ชั้น 5)
George, D. & Mallery, P. 2011. SPSS for windows step by step :a simple guide and reference 18.0
update. Boston : Allyn & Bacon (HA32 .G347 2011, องครักษ์ ชั้น 5)
Hague, P. & Roberts, K. 1994. Presentations and report writing. London : Kogan Page (HF5726 .H147
1994, องครักษ์ช้ัน 5)
Leifer, J. 2001. Introduction to PowerPoint. Upper Saddle River, NJ (T385 .L417 2001, องครักษ์ช้ัน
3)
Solomon, C. & Breckon, T. 2011. Fundamentals of digital image processing :a practical approach with
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
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examples in Matlab. Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell (TA1637 .S645 2011,
องครักษ์ช้ัน 3)
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วำรสำร หนังสือ และเว็บไซต์ที,เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและกำรนำเสนอข้ อมูลในรูปแบบ
ต่ำงๆ
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ เกี่ยวกับควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้สอน วิธีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ลี่อและเทคโนโลยีท่ใี ซในกำรสอน กำรจัดผล คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสิงสนับสนุนกำรเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำรเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลกำรเรียนของนิสติ โดยกำรสอบ
- คุณภำพรำยงำนกลุ่มจำกกำรศึกษำค้ นคว้ ำด้ วยตนเอง
- ผลงำนจำกกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีกำรประชุมระดมสมองจำกผู้สอนและกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเมื่อ
สินสุดภำคกำรศึกษำ โดยพิจำรณำผลกำรประเมินจำกข้ อ 1 และ 2 และหำรือปัญหำกำรเรียนรู้ของนิสติ เพื่อระบุ
แนวทำงกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในปี กำรศึกษำต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สำหรับกำรทวนสอบระดับรำยวิชำ คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมำยให้ อำจำรย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรำยวิชำนั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รำยงำน และผลงำนอื่นเพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้ องกับ
เนื้อหำรำยวิชำ และประเมินควำมเหมำะสมของเกณฑ์กำรประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจำรณำผลกำรประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดำเนินกำรทบทวนเนื้อหำ และกลยุทธ์กำรสอน
และนำเสนอแผนกำรปรับปรุงรำยวิชำในรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) จำกนั้นเสนอต่อ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
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