
มคอ.3 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตรประยุกต   ภาควิชาสถิติประยุกต 

 

 

หมวดท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

  451306 การวิเคราะหการถดถอย 1 

   Regression Analysis I 

2. จํานวนหนวยกิต 

  3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพียรพูล  เกิดวิชัย 

5. ภาคการศึกษา/ปการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาท่ี  2/2558/ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

  451201  สถิติวิเคราะห 2 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

  ไมมี  

8. สถานท่ีเรียน 

  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

  4 มกราคม 2559 

 

 

 

 



หมวดท่ี 2 : จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ  เก่ียวกับการวิเคราะห การถดถอย สามารถหาตัวแบบ

ถดถอยท่ีสอดคลองกับขอมูล สามารถพยากรณคาขอมูลในอนาคต อีกท้ังมีความสามารถในการตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวแบบถดถอย 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและสามารถ หาตัวแบบถดถอยท่ีสอดคลองกับขอมูลและสามารถ

พยากรณคาขอมูลในอนาคต อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางอางอิงเพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลในปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 : ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 

การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหถดถอยโพลิโนเมียล ตัวแปรอิสระเปนดัมม่ี การ

สรางตัวแบบถดถอย 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

 

มีการฝกปฏิบัติการโดย

ใชโปรแกรมท่ีสนับสนุน

การวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ 

 

ศึกษาดวยตนเอง 

6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดตารางเวลาการเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาหโดย

ประกาศใหนักศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบปรึกษาไดตามตารางเวลาท่ีประกาศ 

 

 

 

 



หมวดท่ี 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวน

บุคคล ไมละเมิดทางปญญา มีความซ่ือสัตย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในการทํางานท้ังตอตนเองและสังคม  

- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

- เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน เพ่ือใหสามารถคํานวณและวิเคราะห ดวยมือและดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ และสงงานใหตรงตามกําหนดเวลา 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม และนําเสนองานตามกําหนดเวลา เคารพสิทธิและ

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา  

- ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบวัดผล 

- ประเมินผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ไมมีการทุจริตในการสอบ 
 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

ความรูในเรื่องการหาตัวแบบถดถอยท่ีสอดคลองกับขอมูล การพยากรณคาขอมูลในอนาคต การ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การวิเคราะหขอมูลท้ัง การคํานวณดวยมือและดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ 
 



2.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาและถาม-ตอบในชั้นเรียน 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน เพ่ือใหสามารถคํานวณและวิเคราะหขอมูล  ท้ัง การ

คํานวณและวิเคราะหดวยมือและดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมเพ่ือคนควาเพ่ิมเติม จัดทําเปนรายงาน และ

นําเสนองานหนาชั้นเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 

- การประเมินผลจากรายงานท่ีมอบหมาย 

- การประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 เม่ือมีขอมูลท่ีตองการพยากรณ นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีเรียนมาในเรื่องการวิเคราะหการ

ถดถอยทําการวิเคราะหขอมูล หาตัวแบบท่ีเหมาะสมกับขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบได

อยางถูกตอง 
 

3.2 วิธีการสอน 

ใหนักศึกษาฝกฝนในหองเรียนหลังการบรรยาย และมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน เพ่ือให

สามารถคํานวณและวิเคราะหขอมูลไดดวยตนเอง ท้ังการคํานวณวิเคราะหดวยมือและดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางดานสถิติ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 

- การประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตาม

กําหนดเวลา 
  



4.2 วิธีการสอน 

 - มอบหมายงาน เดี่ยวและงานกลุม เพ่ือใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนองานหนาชั้นเรียน  
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- ฝกฝนการคิดคํานวณ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติตามเนื้อหารายวิชา 

- ฝกฝนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหการถดถอย 

- ฝกฝนการแปลความหมายจากผลลัพธท่ีไดจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะหการถดถอย 

5.2 วิธีการสอน 

-  บรรยาย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบการเรียน 

 -  มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางาน เดี่ยวและงานกลุม  โดยเนนการนําขอมูลมาวิเคราะห การ

ถดถอยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติและนําเสนองานหนาชั้นเรียน  
 

5.3 วิธีการประเมิน 

 - ประเมินจากการนําเสนองาน หนาชั้นเรียน  

 

 
   

 

 



หมวดท่ี 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที่ 

หัวขอ/ รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 บทนํา 3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

อยางงายและสหสัมพันธ 
3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

อยางงายและสหสัมพันธ 
3 บรรยาย / มอบหมายงาน ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

4 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

พหุคูณ 
3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

5 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

พหุคูณ 
3 

บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

6 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

พหุคูณ 
3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

7 การตรวจสอบความเหมาะสมของ

ตัวแบบ 
3 บรรยาย / มอบหมายงาน ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

8 การตรวจสอบความเหมาะสมของ

ตัวแบบ 
3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

9 สอบกลางภาค    

10 สัปดาหสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ    

11 การแปลงขอมูล 3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

12 คาสังเกตที่มีอิทธิพล 3 บรรยาย / มอบหมายงาน ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

13 การวิเคราะหการถดถอยโพลิโน

เมียล 
3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

14 หยุดเทศกาลสงกรานต    

15 ตัวแปรหุน 3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

16 การคัดเลือกตัวแปรและการสรางตัว

แบบถดถอย  
3 

บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

17 การคัดเลือกตัวแปรและการสรางตัว

แบบถดถอย 
 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

18 นําเสนอรายงาน 3 นําเสนองานกลุม ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

19-20 สอบปลายภาค    
 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9 40% 

2  งานที่รับมอบหมาย 3, 5, 7, 12,16 10% 

3  การนําเสนองาน 18 10% 

4  สอบปลายภาค 19 – 20  40% 
 

 

หมวดท่ี 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

- เพียรพูล เกิดวิชัย, เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะหการถดถอย 1. 

- Montgomery, D.C., Peck E.A. and Vinning G.G. (2006), Applied Regression 
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