มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
คณะ/ภาควิชา
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต
หมวดที่ 1: ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
040545202 การพยากรณเชิงสถิติ
Statistical Forecasting
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รองศาสตราจารย ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
5. ภาคการศึกษา/ปการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
4 พฤศจิกายน 2562

หมวดที่ 2: จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู และสามารถนําความรูเกี่ยวกับเทคนิคการพยากรณ ไปใชงานไดอยาง
ถูกตอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ในปจจุบันการพยากรณเปนกระบวนการที่มีบทบาทสําคัญมากในการวางแผนและการตัดสินใจ
ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการตัดสินใจตางๆเกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต
ดังนั้นหากสามารถ
พยากรณเหตุการณตางๆที่ควบคุมไมไดกอนการวางแผนและตัดสินใจแลว
ก็จะเปนการวางแผนและ
ตัดสินใจที่ดีกวา ดังนั้นการศึกษาถึงเทคนิคการพยากรณ จึงถือเปนสิ่งสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาดังนี้
1. สามารถอธิบายความหมายของเทคนิคการพยากรณได
2. สามารถเขาใจวิธีการเกี่ยวกับการพยากรณแบบปรับตัวได
3. สามารถเขาใจวิธีการเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกตเทคนิคของบ็อกซและเจนกินส, ตัวแบบ
ของอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติที่ไมคงที่และมีฤดูกาล การกําหนด การประมาณคาได
4. สามารถเขาใจวิธีการเกี่ยวกับการพยากรณรวมได

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและไมเชิงเสน การวิเคราะหอนุกรมเวลา เชน ตัวแบบปรับให
เรียบ ตัวแบบบ็อกซ-เจนกินส แบบมีฤดูกาลและไมมีฤดูกาล การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความตองการ
ตอภาคการศึกษา ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/ การฝกงาน
มีการฝกปฏิบัติโดยใช
คอมพิวเตอรชวยในการ
คํานวณและวิเคราะห

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาจัดตารางการเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความ
ตองการเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบ
ปรึกษาไดตามตารางที่ประกาศ

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวน
บุคคล การไมเปดเผยขอมูล ไมแตงเติมขอมูล มีความซื้อสัตยตอวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- ภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการจงใจใชเทคนิคทางสถิติเพื่อใหผลการวิเคราะหและแปลผล
เปนไปตามทิศทางที่ผูวิจัยกําหนด
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิธีการวิเคราะห
การพยากรณเชิงสถิติ
- ใหนักศึกษาทํารายงานและนําเสนอรายงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจ ในการวิเคราะหทางสถิตเิ กี่ยวกับการพยากรณเชิงสถิติ ไปใชงานไดอยาง
ถูกตอง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
จากการวิเคราะหทางสถิตเิ กี่ยวกับการพยากรณเชิงสถิตไิ ด อยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษา
- วิเคราะหกรณีศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับการพยากรณเชิงสถิติ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะหขอมูลให
เหมาะสมกับการวิเคราะหทางสถิตเิ กี่ยวกับการพยากรณเชิงสถิติแตละวิธี
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การนําตัวอยางกรณีศึกษาที่นําวิธกี ารวิเคราะหทาง
สถิติเกี่ยวกับการพยากรณเชิงสถิติแบบตางๆ
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
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4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินตนเองและเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและการ
นําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมลล
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเวบไซด และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลขและ
สถิติที่เกี่ยวของในการสุมตัวอยาง
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา
5.3 วิธีการประเมิน
ตรวจใหคะแนนงานที่มอบหมาย
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

3

บรรยาย/ การบาน

รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ

2
3

ความรูเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิคการ
พยากรณ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (ตอ)

3
3

รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ

4
5

การวิเคราะหการถดถอยไมเชิงเสน
ตัวแบบปรับใหเรียบ

3

6
7

การพยากรณแบบปรับตัวได
การพยากรณแบบปรับตัวได (ตอ)

3

บรรยาย/ การบาน
บรรยาย/ แบบฝกหัดใน
ชั้นเรียน/ การบาน
บรรยาย/ การบาน
บรรยาย/ แบบฝกหัดใน
ชั้นเรียน/ การบาน
บรรยาย/ การบาน
บรรยาย/ แบบฝกหัดใน
ชั้นเรียน/ การบาน

8

ทฤษฎีและการประยุกตเทคนิคของ
บอกซ-เจนกินส
ทฤษฎีและการประยุกตเทคนิคของ
บอกซ-เจนกินส (ตอ)
ทบทวน/ รายงาน
สอบกลางภาค
ตัวแบบบ็อกซ-เจนกินสแบบไมมีฤดูกาล
ตัวแบบบ็อกซ-เจนกินสแบบไมมีฤดูกาล
(ตอ)
ตัวแบบบ็อกซ-เจนกินสแบบมีฤดูกาล

1

9
10
11
12
13
14
15
16

หัวขอ/ รายละเอียด

เทคนิ ค พยากรณ ร ว ม (Combined
forecast)
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะห
ขอมูล

3

3
3

บรรยาย

3

บรรยาย

3
3

รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ

บรรยาย/ รายงาน

รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ

บรรยาย/ การบาน
บรรยาย/ แบบฝกหัดใน
ชั้นเรียน/ การบาน

รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ

3

บรรยาย/การบาน

3

บรรยาย/ การบาน

3

บรรยาย/ แบบฝกหัดใน
ชั้นเรียน/ การบาน

รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ
รศ.ดร. ยุพาภรณ อารีพงษ

17-18 สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู
1
2
3

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
งานที่มอบหมาย
สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 :

สัปดาหที่
ประเมิน
11
10,16
17-18

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40%
20%
40%

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
- Makridakis, Wheelwright, McGree, Forecasting Methods and Applications 3rd Ed.
John Wiley & Sons New York 1983.
2. เอกสารและขอมูลที่สําคัญ
- Abraham B, Johannes Ledolter, Statistical Methods for Forecasting 1st Ed. John
Wiley & Sons New York 1983
- ทรงศิริ แตสมบัติ, เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ, สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร, กรุงเทพ,
2539
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิ ทธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ ที่จั ด ทําโดยนั กศึกษา ได จั ด กิจ กรรมในการนํ าแนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน ผลการ
ประเมินอาจารยผูสอน พรอมทั้งขอขอเสนอแนะผานแบบประเมินอาจารยผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทําไดโดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากไดรับผลประเมินอาจารยผูสอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและ
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการสอน เชน การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
หองเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามวัตถุประสงค
การเรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้ง
ผลจากการทดสอบย อย ตรวจสอบผลการประเมิน เรียนรู ของนั กศึกษาโดยการตรวจขอสอบ รายงาน
วิธีการใหคะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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