
มคอ.3 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  040545205 ตัวแบบเชิงเส้น 
    Linear Models 

2. จํานวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท  พลเสน 

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 / ปีการศึกษา 2558 / ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040545103 ทฤษฎีสถิติ 2 
  Theory of Statistics II 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 3  สิงหาคม  2558 

 
หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับเมตริกซ์ผกผันที่วางนัยทั่วไป การแจกแจงของ
รูปแบบกําลังสอง  การจําแนกประเภทของตัวแบบเชิงเส้น  สมมติฐานทั่วไปของตัวแบบเต็มค่าลําดับช้ัน 
ตัวแบบฟังก์ชันความสัมพันธ์  ตัวแบบการถดถอย  ตัวแบบการทดลอง  ตัวแบบองค์ประกอบความ
แปรปรวน 
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2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเน้ือหา ตัวอย่าง เทคนิคและวิธีการสอนให้ทันสมัย 
 
 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนนิการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 

 เมตริกซ์ผกผันที่วางนัยทั่วไป  การแจกแจงของรูปแบบกําลังสอง  การจําแนกประเภทของ
ตัวแบบเชิงเส้น  สมมติฐานทั่วไปของตัวแบบเต็มค่าลําดับช้ัน  ตัวแบบฟังก์ชันความสัมพันธ์  ตัวแบบการ
ถดถอย  ตัวแบบการทดลอง  ตัวแบบองค์ประกอบความแปรปรวน 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะกลุ่ม 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
 

ศึกษาด้วยตนเอง 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
 อาจารย์จัดตารางเวลาการเข้าพบเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
โดยประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องพัก  นักศึกษาสามารถเข้าพบปรึกษาได้ตามตารางเวลาที่ประกาศ 
 
 

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังน้ี 

- สร้างความมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในการทํางาน  

- สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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1.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเน้ือหา  โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

- กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลาและเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กําหนด 

- การอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในงานที่นําเสนอที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 เมตริกซ์ผกผันที่วางนัยทั่วไป  การแจกแจงของรูปแบบกําลังสอง  การจําแนกประเภทของ
ตัวแบบเชิงเส้น  สมมติฐานทั่วไปของตัวแบบเต็มค่าลําดับช้ัน  ตัวแบบฟังก์ชันความสัมพันธ์  ตัวแบบการ
ถดถอย  ตัวแบบการทดลอง  ตัวแบบองค์ประกอบความแปรปรวน 

2.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งถาม-ตอบในช้ันเรียน 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและนําเสนอ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง  

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

- การนําเสนองานที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

- การประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
ให้นักศึกษาฝึกฝนในห้องเรียนหลังการบรรยายและมอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้สามารถ

คํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทั้งการคํานวณวิเคราะห์ด้วยมือและด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ 

 
 



 4

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  

- การทําแบบฝึกหัดในห้องเรียน 

- การประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
 

4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานเพ่ือให้ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

- พัฒนาทักษะการคดิคํานวณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติตามเน้ือหารายวิชา 

- พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและการแปลความหมายจากผลลัพธ์ที่ได้ 
5.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาทําหลังการบรรยาย 
5.3 วิธีการประเมิน 

- ตรวจแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย 
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/ รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน-การสอน 
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 เมตริกซ์ผกผันท่ีวางนัยท่ัวไป 3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ 

ผศ.ดร.อรไท  พลเสน 

2 การแจกแจงของรูปแบบกําลังสอง 3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ 
3 การจําแนกประเภทของตัวแบบเชิงเส้น 3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/

ทําแบบฝึกหัด 
4 ตัวแบบฟังก์ชันความสัมพันธ์ 3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ 
5 การประมาณค่าของตัวแบบ 

เต็มค่าลําดับชั้น  
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ 

ทําแบบฝึกหัด 
6 การประมาณค่าของตัวแบบ 

เต็มค่าลําดับชั้น (ต่อ) 
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/

มอบหมายงาน 
7 การทดสอบสมมติฐานของตัวแบบ 

เต็มค่าลําดับชั้น 
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ 

ทําแบบฝึกหัด 
8 การทดสอบสมมติฐานของตัวแบบ 

เต็มค่าลําดับชั้น (ต่อ) 
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ 

ทําแบบฝึกหัด 
9 การประมาณค่าของตัวแบบไม่เต็ม 

ค่าลําดับชั้น  
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ 

 
10 สอบกลางภาค   
11 การประมาณค่าของตัวแบบไม่เต็ม 

ค่าลําดับชั้น (ต่อ) 
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ 

ทําแบบฝึกหัด 
12 การทดสอบสมมติฐานของตัวแบบไม่เต็ม

ค่าลําดับชั้น 
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ 

มอบหมายงาน 
13 การทดสอบสมมติฐานของตัวแบบไม่เต็ม

ค่าลําดับชั้น (ต่อ) 
3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ 

ทําแบบฝึกหัด 
14 ตัวแบบองค์ประกอบความแปรปรวน 3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ 
15 ตัวแบบองค์ประกอบความแปรปรวน (ต่อ) 3 บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ 

ทําแบบฝึกหัด 
16 ทบทวน 3 บรรยาย/นําเสนองาน 
17 สอบปลายภาค   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 10 40% 
2  สอบปลายภาค 17 40% 
3  งานที่มอบหมาย 8 และ 16 20% 
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หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
Raymond H. Myers and Janet S. Milton (1991). A First Course in the Theory of 

Linear Statistical Models. PWS-KENT Publishing Company, Boston.   
Franklin A. Graybill (1961). An Introduction to Linear Statistical Models. McGraw-Hill 

Company, USA. 

2. เอกสารและขอ้มูลที่สาํคัญ 
  ไม่ม ี

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
ไม่ม ี

 
หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอนสามารถทําได้โดยประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 เมื่อได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
ห้องเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียน หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมท้ัง
ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ งานที่
ได้รับมอบหมาย วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  


