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 ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตรประยุกต   ภาควิชาสถิติประยุกต 

 

หมวดที่ 1:  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา 

      040557306  ตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปขั้นสูง   

Advanced Generalized Linear Models   

2.  จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต  

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 Prof. Dr. Wang 

5.  ภาคการศกึษา/ปการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 

6.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี  

7.  รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมม ี

8.  สถานทีเ่รยีน  

 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด 

 17 ธันวาคม 2561 
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หมวดที่ 2:  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู และสามารถนําความรูเกี่ยวกับทฤษฎีตัวแบบเชิงเสน 

ไดอยางถูกตอง  

2.  วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความสามารถและนําทฤษฎีทางดานสถิติไปใช และมีวัตถุประสงค

หลักเพ่ือใหนักศึกษา 

1.  สามารถเขาใจตัวแบบเชิงเสนทั่วไปขั้นสูงได 

2.  สามารถเขาใจตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไป และการอนุมานตัวได 

3.  สามารถเขาใจการตรวจสอบตัวแบบ และการเลือกตัวแบบได 

4.  สามารถเขาใจตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบการถดถอยปวซง และตัวแบบลอ็กเชิงเสนได 

 

หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการดําเนนิการ 

1.  คําอธบิายรายวิชา 

ตัวแบบเชิงเสนทั่วไปขั้นสูง ตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไป การอนุมานตัวแบบ การตรวจสอบตัวแบบ 

การเลือกตัวแบบ ตัวแบบการถดถอยลอจสิติก ตัวแบบการถดถอยปวซง และตัวแบบล็อกเชิงเสน 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง

ตอภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

 

_ 

 

การศึกษาดวยตนเอง 

6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 

อาจารยประจําวิชาจัดตารางการเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความ

ตองการเปนเวลา 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบ

ปรึกษาไดตามตารางที่ประกาศ 
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มจีรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวน

บุคคล การไมเปดเผยขอมูล ไมแตงเติมขอมูล มีความซื้อสตัยตอวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

- ตระหนักในคณุคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

- ภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 

- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศกัด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2  วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตัวแบบเชิง

เสนนัยทั่วไปขั้นสูง  มอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน เพ่ือใหมีการฝกฝนการแกไขปญหา

ไดดวยตนเอง 

1.3  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลการเรียนรูจากงานที่มอบหมาย 

- ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบวัดผล 

 

2.  ความรู 

2.1  ความรูทีต่องไดรับ 

มีความรูความเขาใจตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปขั้นสูงไดอยางถูกตอง  

2.2  วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
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3.  ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคาํนวณ วิเคราะหโจทย โดยนําทฤษฎีทางสถติิที่เกี่ยวของมาใชได

อยางถูกตอง 

3.2 วิธีการสอน 

 ฝกฝนในหองเรียนระหวางการบรรยาย และมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน เพ่ือใหสามารถ

คํานวณและแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบปลายภาค สอบยอยและงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพฒันา 

 มีการฝกทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการซักถาม และฝกความรับผิดชอบโดยกําหนดให

สงงานที่ไดรับมอบหมายภายเวลาที่กําหนดไว 

4.2 วิธีการสอน 

 มีการซักถาม และมอบหมายงานเพ่ือฝกใหแกไขปญหาดวยตนเอง 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 ตรวจใหคะแนนงานที่มอบหมาย 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพฒันา 

- ฝกฝนการคิดคาํนวณ วิเคราะหโจทยโดยใชตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปขั้นสูงไดอยางถูกตอง 

- ฝกฝนการสื่อสารโดยการถามตอบ 

5.2 วิธีการสอน 

 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีที่สามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งมอบหมายงาน 

5.3 วิธีการประเมิน 

 ตรวจใหคะแนนงานที่มอบหมาย 
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หมวดที่ 5:  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/ รายละเอียด  
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรยีน การ

สอน สื่อทีใ่ช (ถามี) 
ผูสอน 

1 Advanced general linear 

models 

3 Lecture Prof. Dr. Wang 

2 generalized linear models 3 Lecture Prof. Dr. Wang 

3 generalized linear models 

(Cont.) 

3 Lecture/ Homework Prof. Dr. Wang 

4 model inferences 3 Lecture Prof. Dr. Wang 

5 model inferences (Cont.) 3 Lecture Prof. Dr. Wang 

6 model diagnostics 3 Lecture/ Homework Prof. Dr. Wang 

7 model diagnostics (Cont.) 3 Lecture Prof. Dr. Wang 

8 model selection 3 Lecture/ Homework Prof. Dr. Wang 

9 model selection (Cont.) 
3 

Lecture/ Homework/ 

Assignment 
Prof. Dr. Wang 

10 logistic regression models 3 Lecture Prof. Dr. Wang 

11 logistic regression models 

(Cont.) 
3 

Lecture/ Homework Prof. Dr. Wang 

12 Poisson regression models 3 Lecture/ Homework Prof. Dr. Wang 

13 Poisson regression models 

(Cont.) 
3 

Lecture Prof. Dr. Wang 

14 log-linear models 3 Lecture Prof. Dr. Wang 

15 
log-linear models (Cont.) 

3 
Lecture/ Homework/ 

Assignment 
Prof. Dr. Wang 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1  Assignment 8, 15 20% 

2  Final Exam 17 80% 
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หมวดที่ 6 :  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

Steven F. Arnold, The Theory of Linear Models and Multivariate Analysis, John 

Wiley and Sons, USA, 1944. 

2.  เอกสารและขอมูลที่สําคัญ 

  - 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

  - 

 

หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน ผลการ

ประเมินอาจารยผูสอน พรอมทั้งขอขอเสนอแนะผานแบบประเมินอาจารยผูสอน 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอน สามารถทําไดโดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก

นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู 

3.  การปรับปรงุการสอน 

 หลังจากไดรับผลประเมินอาจารยผูสอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและขอมูล

เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใชในการสอน เชน การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามวัตถุประสงคการ

เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียน หรือจากการทดสอบยอยของนักศึกษา 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 

การสอนและรายละเอียดวิชา ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  


