มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

หมวดที่ 1 : ข้อมูล ทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
040545201 การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558/ชั้นปีที่ 1 และ 2 ปริญญาโท
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 สิงหาคม 2558

หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาตัวแบบถดถอยที่สอดคล้องกับข้อมูล สามารถพยากรณ์ค่าข้อมูลใน
อนาคต อีกทั้งมีความสามารถในการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบถดถอย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ แ ละสามารถหาตัวแบบถดถอยที่สอดคล้องกั บข้อมู ลและสามารถ
พยากรณ์ ค่าข้อมูล ในอนาคตได้ อี กทั้งมีการเปลี่ย นแปลงตัว อย่างอ้ างอิงเพื่ อให้สอดคล้องกับ ข้อมูลใน
ปัจจุบัน
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น อย่ า งง่ า ยและพหุ คู ณ การตรวจสอบวิ นิ จ ฉั ย ของตั ว แบบ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ สหสัมพันธ์ในตัว ความแปรปรวนไม่คงตัว ตัวแบบถดถอยโพลิโนเมีย ล ตัวแปรหุ่น
การคัดเลือกตัวแบบ
คาอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ):
Simple and multiple regression analysis; model diagonostics checking,
multicolinearity, autocorrelation, heteroscedasticity; polynomial regression models;
dummy variables; model selection.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึกงาน
มีการฝึกปฏิบัติการโดย ศึกษาด้วยตนเอง
ใช้โปรแกรมที่สนับสนุน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล
อาจารย์จัดตารางเวลาการเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดย
ประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องพัก นักศึกษาสามารถเข้าพบปรึกษาได้ตามตารางเวลาที่ประกาศ

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรีย นให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล ไม่ละเมิดทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการทางานทั้งต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน
เพื่อให้สามารถคานวณและวิเคราะห์ด้วยมือและด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ และส่งงานให้ตรงตามกาหนดเวลา
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทางานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบและ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรีย นและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- ประเมินผลการเรีย นรู้จากการสอบวัดผล
- ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้ในเรื่องการหาตัวแบบถดถอยที่สอดคล้องกับข้อมูล สามารถพยากรณ์ค่าข้อมูลในอนาคต
ได้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งการคานวณด้วยมือ
และด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติอย่างน้อย 1 โปรแกรม

2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาและถาม-ตอบในชั้นเรีย น
- มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้สามารถคานวณและวิเคราะห์ข้อมูล
คานวณและวิเคราะห์ด้วยมือและด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ
- มอบหมายงานให้นักศึกษาทางานด้วยตนเองและเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม

ทั้งการ

2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
เมื่อมีข้อมูลที่ต้องการพยากรณ์ นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่เรียนมาในเรื่องการวิเคราะห์การ
ถดถอยทาการวิเคราะห์ข้อมูล หาตัวแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบได้
อย่างถูกต้อง
3.2 วิธีการสอน
ให้นักศึกษาฝึกฝนในห้องเรียนหลังการบรรยาย และมอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้
สามารถคานวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทั้งการคานวณวิเคราะห์ด้วยมือและด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางด้านสถิติ
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรีย นด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม เพื่อให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนาเสนองานหน้าชั้น
เรียน

4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ฝึกฝนการคิดคานวณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติตามเนื้อหารายวิชา
- ฝึกฝนการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์การถดถอย
- ฝึกฝนการแปลความหมายจากผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์การถดถอย
5.2 วิธีการสอน
- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบการเรียน
- มอบหมายงานให้นักศึกษาทางานโดยเน้นการนาข้อมูลมาวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/ รายละเอียด
ที่
1
Introduction
2
Simple linear regression and
correlation
3
Simple linear regression and
correlation
4
Diagonostics checking
5
Diagonostics checking
6
Multiple linear regression
7
Multiple linear regression
8
Multiple linear regression
9
Variable selection and model
building
10
สอบกลางภาค

จานวน
ชั่วโมง
3
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
Lecture
Lecture

ผู้สอน
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

3

Lecture / Assignment ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

3
3
3
3
3

Lecture
Lecture / Assignment
Lecture
Lecture / Assignment
Lecture
Lecture

ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

สัปดาห์
หัวข้อ/ รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
11 Dummy variables
6
12 Multicolinearity
3
13 Autocorrelation,
3
heteroscedasticity
14 Polynomial regression models
3
15 Polynomial regression models
3
16 Presentation
3
17-18
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
Lecture
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
Lecture / Assignment ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
Lecture
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
Lecture / Assignment ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
Lecture
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
Presentation
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1
2
3
4

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
งานทีร่ ับมอบหมาย
การนาเสนองาน
สอบปลายภาค

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน
9
3, 5, 7, 12, 14
16
17 – 18

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
15%
10%
35%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- เพียรพูล เกิดวิชัย, เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์การถดถอย
- Montgomery, D.C., Peck E.A. and Vinning G.G. (2006), Applied Regression
Analysis, 5th ed., John Wiley and Sons, New York.
2. เอกสารและข้อมูลที่สาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูล แนะนา
- ทรงศิริ แต้สมบัติ (2541), การวิเคราะห์การถดถอย, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพฯ.
- Mendenhall W. and Sincich T. (2003), A Second Course in Statistics
Regression Analysis, 6th ed., Pearson Education, Inc., USA.

หมวดที่ 7 : การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมินประสิท ธิผ ลในรายวิ ชานี้ ที่ จัด ทาโดยนัก ศึก ษา ได้ จัด กิจ กรรมในการนาแนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรีย น ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมิน การสอน สามารถทาได้ โดย ประเมินจากผลการสอบของนั กศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพิ่ม เติม เพื่อ นามาใช้ใ นการสอน เช่น การอภิ ปรายการจั ดการเรี ย นการสอน หรื อทาการวิจั ย ภายใน
ห้องเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัม ฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรีย น หรือสุ่ม ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการ
ให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

