รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
040545201 การวิเคราะห์การถดถอย
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 1 ปริญญาโท
5. สถานที่เรียน
อาคาร 78 และ อาคาร 80 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ/ รายละเอียด

Introduction
Simple linear regression and
correlation
Diagonostics checking
Multiple linear regression
Variable selection and model
building
Dummy variables
Multicolinearity
Autocorrelation, heteroscedasticity
Polynomial regression models

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี)

มคอ.5

จานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน

จานวนชั่วโมง
ที่ได้สอนจริง

3
6

3
6

6
9

6
9

3

3

6
3
3
6

6
3
3
6

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
25 %

แนวทางชดเชย
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

- การสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในชั้นเรียน
- การเข้าห้องเรียนและการส่งงานให้
ตรงต่อเวลา

ความรู้

ทักษะทางด้านปัญญา

- การถาม-ตอบในชั้นเรียน
- การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
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มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้า
มี) พร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข





- นาความรู้ที่เรียนมาในเรื่องการ
วิเคราะห์การถดถอยทาการวิเคราะห์
ข้อมูล หาตัวแบบที่เหมาะสมกับ

ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ
ตัวแบบได้อย่างถูกต้อง

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง - พัฒนาทักษะในการสร้าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามใน
การทางานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
ให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสิทธิผล

- ฝึกฝนการคิดคานวณ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติตามเนื้อหา
รายวิชา
- ฝึกฝนการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์การถดถอ
- ฝึกฝนการแปลความหมายจาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์
การถดถอย
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
การเพิ่มเติมกิจกรรมในห้องเรียนและแบบฝึกหัด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ เพื่อฝึกทักษะ
วิเคราะห์การถดถอยให้กับนักศึกษา

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
1
B+
5
B
3
C+
4
C
0
D+
0
D
0
F
0
Fe
0
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)
-

13
13
(13
-

คน
คน
คน)
คน
คิดเป็นร้อยละ
7.69
38.46
23.08
30.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

ไม่มี
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

การประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนรายวิชา

มีความเหมาะสม

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

ผลกระทบ

การสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต
ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
ไม่มี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
การปรับเพิ่มตัวอย่างและแบบฝึกหัด
ตามที่วางแผน
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
การปรับเพิ่มแบบฝึกหัด
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
การปรับเพิ่มแบบฝึกหัด

กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

วันที่รายงาน

15 มกราคม 2561

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ
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วันที่รับรายงาน
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