
  
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิาEC 301เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ (Introduction to Econometrics) 
2.จ านวนหน่วยกติ3(3-0-6)      
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิาปริญญาตรี/วชิาเอกบงัคบั 

กลุ่มวชิาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวจิยั 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.อรรถพล สืบพงศกร 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 1/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)EC 205 (สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์) 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หอ้ง 10303, 3303 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุดมิถุนายน2558 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

นกัศึกษาสามารถท่ีจะสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกัเพื่อท่ีจะวเิคราะห์
ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระดว้ยการใชส้มการถดถอยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไดแ้ก่การอธิบายความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีประมาณข้ึนมา 
การพิจารณาไดว้า่แบบจ าลองสมการถดถอยท่ีสร้างข้ึนมาน้ีเช่ือถือไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
หรือแบบจ าลองของเรานั้นมีปัญหาใดๆเกิดข้ึนหรือไม่ 
และหากปัญหาเกิดข้ึนแลว้จะปรับปรุงแกไ้ขใหแ้บบจ าลองมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนไดอ้ยา่งไร  
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพื้นฐานในการท าวจิยัเบ้ืองตน้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์หรือ
ดา้นธุรกิจดว้ยการวเิคราะห์สมการถดถอยได้ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา     
การใชว้ธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยอยา่งง่ายและเชิงพหุก
ารทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยการวเิคราะห์สมการถดถอยเม่ือมีตวัแปร
หุ่นการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการวเิคราะห์การถดถอยการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิ  
Generalized Least Square (GLS) 
การน าสมการถดถอยไปประยกุตใ์ชใ้นทางเศรษฐศาสตร์และฝึกการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเบ้ืองตน้ 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย  
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเลขานุการหวัหนา้สาขาวชิา  
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์        
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 



หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน  
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ 

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสังคม 
(4)  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสายวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์  
1.2วธีิการสอน 

-การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบติัเพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ  
1.3วธีิการประเมินผล 

(1)ดูพฒันาการในดา้นการเขา้เรียนและความตรงต่อเวลาของนกัศึกษาโดยใชร้ะบบ Student 
Attendant    

(2)ใหท้  าแบบฝึกหดัในทุกคร้ังท่ีสอนจบแต่ละบทและมีการตรวจสอบงานท่ีนกัศึกษาส่งวา่ท า
ครบหรือไม่ เพื่อตรวจสอบความซ่ือสัตยข์องงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.ความรู้ 

2.1ความรู้ทีต้่องได้รับ 
(1) 

ความหมายของการวเิคราะห์การถดถอยการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย 
(2) วธีิการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยอยา่งง่ายและเชิงพหุ 
(3)การอา้งอิงค่าพารามิเตอร์และการแปลความหมายของความมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(4) การตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงสมการถดถอยใหเ้ป็นไปตามขอ้สมมุติClassicalLinear 
Regression Model (CLRM) 
2.2วธีิการสอน 

(1) การบรรยายในชั้นเรียน 

(2)การซกัถาม ทดสอบความเขา้ใจในชั้นเรียน 
(3) การตั้งปัญหา ค าถามใหก้ลบัไปคิดเป็นการบา้น 



และกระตุน้ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ความรเพิ่มเติมดว้ยตวัเองจากหอ้งสมุด 

(4)การท าแบบฝึกหดัทบทวนในแต่ละบทเรียน 
2.3วธีิการประเมินผล 
(1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตใ์ช้ 
(2) การส่งแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
(3) ความถูกตอ้งของแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 
(1) ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
(2) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
(3) ความสามารถในการสังเคราะห์องคค์วามรู้และน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.2วธีิการสอน 

(1)บรรยายในหอ้งเรียน 
       (2)ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
(3)การแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นวเิคราะห์ 
3.3วธีิการประเมินผล 

( 1) สอบกลางภาคและปลายภาค 
โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิการทางดา้นเศรษฐมิติ และเศรษฐศาสตร์ 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

( 3) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 
4.2วธีิการสอน 
      (1)อภิปรายกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา โดยใหน้กัศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 



      (2) การท าแบบฝึกหดัประจ าบททุกบท และส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด 
4.3วธีิการประเมินผล 
      (1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
(2) ความถูกตอ้งของแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      (3) ความตรงต่อเวลาในการส่งงานท่ีรับมอบหมาย 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี  
(1)  ทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยEVIEWS 
5.2วธีิการสอน 
        (1) การท าแบบฝึกหดัประจ าบททุกบท 
        (2) ฝึกท าโจทยปั์ญหาและการวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรม EVIEWS 

5.3วธีิการประเมินผล 
        (1) ความถูกตอ้งของแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
        (2)การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การเปิดประเด็นในการซกัถาม 
        (3)สามารถใชโ้ปรแกรม EVIEWSในการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐมิติได้ 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน 

ส่ือทีใ่ช้(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

1 

อธิบายถึงลกัษณะเน้ือหาวชิาโดยรว
ม หนงัสือประกอบการสอน และ 
การวดัผล 
บทท่ี 1บทน า 
1.1 
วธีิการในการสร้างแบบจ าลองทางเศ
รษฐมิติ 
1.2 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึกหั
ด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



ตวัอยา่งในการสร้างแบบจ าลองทางเ
ศรษฐมิติ 
1.3 
ความสมัพนัธ์แบบสถิติและความสมั
พนัธ์แบบแน่นอน 
1.4 
ประเภทของขอ้มูลในการวเิคราะห์ท
างสถิติ 

2 

บทท่ี2การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่
าย  
2.1 แนวคิดเบ้ืองตน้ 
2.2 
ความส าคญัของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ื
อน 
2.3 ฟังกช์นัการถดถอยของตวัอยา่ง 
2.4 วธีิการประมาณค่า b1และ 
b2ในสมการถดถอยอยา่งง่าย 
2.5 ขอ้สมมุติของ classical linear 
regression model (CLRM) 
2.6 
ความแปรปรวนและส่วนเบ่ียงเบนมา
ตรฐานของตวัประมาณค่าพารามิเตอ
ร์ดว้ยวธีิ OLS 
2.7 
คุณสมบติัของตวัประมาณค่าดว้ยวธีิ
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
2.8 ค่าสมัประสิทธ์ิในการก าหนด2.9 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึกหั
ด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

3 - 4 

บทท่ี 3 

การประมาณค่าแบบช่วงและการทด
สอบสมมุติฐานของค่าพารามิเตอร์ใ
นสมการถดถอยอยา่งง่าย 

3.1 
ฟังกช์นัความน่าจะเป็นของตวัประม
าณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิก าลงัสองน้
อยท่ีสุดภายใตข้อ้สมมุติการแจกแจง

3 

การบรรยาย 
ส่ือการสอน 

และการท าแบบฝึกหั
ด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



ปกติ 
3.2 
คุณสมบติัของตวัประมาณค่าพารามิเ
ตอร์ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดภายใ
ตข้อ้สมมุติการแจกแจงแบบปกติ 
3.3 การประมาณค่าแบบช่วง 
(หรือช่วงความเช่ือมัน่) 
ของค่าพารามิเตอร์ β1 และ β2 
3.4 
ช่วงความเช่ือมัน่ของความแปรปรว
นในตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (σ2) 
3.5 
การทดสอบสมมุติฐานของค่าพารามิ
เตอร์ในสมการถดถอยอยา่งง่าย 
      3.5.1 
การทดสอบสมมุติฐานของค่าพารามิ
เตอร์ดว้ยวธีิการใชช่้วงความเช่ือมัน่ 
      3.5.2 
การทดสอบสมมุติฐานของค่าพารามิ
เตอร์ดว้ยวธีิการทดสอบระดบันยัส า
คญั 
3.5.3 
การทดสอบความมีนยัส าคญัของควา
มแปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือ
น (σ2) 
      3.5.4 การใช ้p-value 
ในการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ 
      3.5.5 
การวเิคราะห์การถดถอยและการวเิค
ราะห์ความแปรปรวน 
3.6 
การประมาณค่าแบบช่วงของค่าเฉล่ีย
ประชากรของตวัแปรตาม E(Yh|Xh) 
3.7 
การประมาณค่าแบบช่วงของค่าตวัแ
ปรตามค่าใหม่(Yh) 



5 

บทท่ี4การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพ
หุ 

4.1 
ฟังกช์นัการถดถอยเชิงพหุท่ีมีตวัแปร
อิสระสองตวั 
4.2 
ความหมายของค่าสมัประสิทธ์ิบางส่
วนของสมการถดถอย 
4.3 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในฟังกช์ั
นการถดถอยเชิงพหุ 
      4.3.1 วธีิการถดถอยบางส่วน 
      4.3.2 

การใชว้ธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
4.4 
ค่าสมัประสิทธ์ิเชิงพหุของการก าหน
ด 
4.5 
ค่าสมัประสิทธ์ิเชิงพหุสหสมัพนัธ์ 
4.6 ค่า R2 และ Adjusted R2 
4.7 การเปรียบเทียบค่า R2สองค่า 
4.8 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์บางส่วน  
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6 – 7  

บทท่ี 5 
การอา้งอิงค่าพารามิเตอร์ในสมการถ
ดถอยเชิงพหุ 
5.1 
ขอ้สมมุติการแจกแจงแบบปกติของ
ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน 
5.2 
การทดสอบสมมุติฐานของค่าพารามิ
เตอร์รายตวั 
5.3 
การทดสอบสมมุติฐานของค่าพารามิ
เตอร์มากกวา่ 1 ตวั 
5.3.1 
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การทดสอบความมีนยัส าคญัโด
ยรวมของามการถดถอยเชิงพหุ 

5.3.2 
การทดสอบความมีนยัส าคญัขอ
งกลุ่มตวัแปรอิสระ5.3.3 
การทดสอบการเท่ากนัของค่าพ
ารามิเตอร์ 2 ตวัใดๆ5.3.4 
การทดสอบวา่ค่าพารามิเตอร์เป็
นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนห
รือไม่ 

5.4 
การประมาณค่าแบบช่วงของค่าเฉล่ีย
ประชากรของตวัแปรตาม E(Yh) 
5.5 
การประมาณค่าแบบช่วงของค่าตวัแ
ปรตามค่าใหม่(Yh) 

8 สอบกลางภาค 
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บทท่ี 6 

หวัขอ้อ่ืนๆท่ีควรทราบเก่ียวกบัการวิ
เคราะห์การถดถอย 

6.1 
สมการถดถอยท่ีลากผา่นจุดก าเนิด 
6.2 
การวเิคราะห์การถดถอยเม่ือตวัแปร
อิสระเป็นตวัแปรสุ่ม 
6.3 
รูปแบบฟังกช์นัของสมการถดถอย 
6.4 
วธีิการประมาณค่าพารามิเตอร์ในส
มการถดถอยดว้ยวธีิอ่ืน 

            6.4.1 วธีิความน่าจะเป็นสูงสุด 
6.4.2 วธีิโมเมนต ์

6.5 
ผลของการเปล่ียนหน่วยในขอ้มูล 
6.5.1 
ผลของการเปล่ียนหน่วยตวัแปรตาม
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ท่ีมีต่อการวเิคราะห์การถดถอย 
6.5.2 
ผลของการเปล่ียนหน่วยตวัแปรอิสร
ะท่ีมีต่อการวเิคราะห์การถดถอย 
6.5.3 
ผลของการเปล่ียนหน่วยตวัแปรตาม
และตวัแปรอิสระท่ีมีต่อการวเิคราะ
ห์สมการถดถอย 
6.6 
การวเิคราะห์การถดถอยเม่ือตวัแปร
ตามและตวัแปรอิสระอยูใ่นรูปมาตร
ฐาน 
6.7 
แบบจ าลองสมการถดถอยพหุนาม 
6.8 แบบจ าลองผลกระทบร่วม 
6.9 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของฟัง
กช์นัการผลิตท่ีอยูใ่นรูปแบบ Cobb-
Douglas 
6.10 
การพยากรณ์ค่าเฉล่ียประชากรของ
ตวัแปรตามYเม่ือตวัแปรตามในแบบ
จ าลองอยูใ่นรูป ln Y 
6.11 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวั
ประมาณค่าดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ี
สุดเม่ือตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ 

10- 11 

บทท่ี 7 
การวเิคราะห์การถดถอยเม่ือมีตวัแปร
เชิงคุณภาพ 
7.1 
ความหมายของตวัแปรเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Variables) 
7.2 
การวเิคราะห์การถดถอยท่ีมีตวัแปรเ
ชิงคุณภาพท่ีแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 
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7.3 
การแปรความหมายของค่าสมัประสิ
ทธ์ิตวัแปรหุ่นในกรณีตวัแปรตามอยู่
ในรูปลอ็กการิทึม 
7.4 
ขอ้สงัเกตของการใชต้วัแปรหุ่นในกา
รวเิคราะห์การถดถอย 
7.5 
การวเิคราะห์การถดถอยท่ีมีตวัแปรเ
ชิงคุณภาพท่ีแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม 
7.6 
การวเิคราะห์การถดถอยเม่ือมีผลกระ
ทบร่วมของตวัแปรหุ่น 
7.7 
การทดสอบความเหมือนกนัของสม
การถดถอยเม่ือใชข้อ้มูลต่างกนั 
       7.7.1 Chow test 
       7.7.2 การใชต้วัแปรหุ่น 
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บทท่ี 8 
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ต่อกนัของตวัแ
ปรอิสระ  
8.1 
ความหมายของสมัพนัธ์เชิงเสน้ต่อกั
นของตวัแปรอิสระ 
8.2 
ผลของการวเิคราะห์การถดถอยเม่ือตั
วแปรอิสระมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ต่
อกนั 
8.2.1 
กรณีท่ีตวัแปรอสิระมีความสมัพนัธ์เ
ชิงเสน้ต่อกนัอยา่งสมบูรณ์ 
8.2.2 
กรณีท่ีตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์เ
ชิงเสน้ต่อกนั 
8.3 
การตรวจสอบวา่ตวัแปรอิสระมีควา
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มสมัพนัธ์เชิงเสน้ต่อกนัในระดบัสูง
หรือไม่ 
8.4 
การแกไ้ขปัญหาเม่ือตวัแปรอิสระมีค
วามสมัพนัธ์เชิงเสน้ต่อกนัในระดบัสู
ง 

13 – 14 

บทท่ี 9 
ความไม่คงท่ีของความแปรปรวนใน
ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน  
9.1 ลกัษณะของความแปรปรวนของ 
uiท่ีไม่คงท่ี 
9.2 
ผลของการประมาณค่าพารามิเตอร์ใ
นแบบจ าลองท่ีความแปรปรวนของu

iไม่คงท่ี 
9.3 
การทดสอบวา่ความแปรปรวนของui

คงท่ีหรือไม่ 
9.3.1 วธีิการของ Breusch - Pagan 
9.3.2 วธีิการของ White 
9.4 
วธีิการประมาณค่าพารามิเตอร์เม่ือคว
ามแปรปรวนของuiไม่คงท่ี 
9.5 
การประมาณฟังกช์นัท่ีท าใหค้วามแ
ปรปรวนของuiไม่คงท่ี 
9.6 
ตวัอยา่งการวเิคราะห์การถดถอยเม่ือ
ความแปรปรวนของ uiไม่คงท่ี 
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บทท่ี 10 
ความสมัพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มค
ลาดเคล่ือน 
10.1 
ผลของการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้
วยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดในแบบจ าล
องท่ีมีตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือนสมัพนั
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ธ์กนัเอง 
10.2 
การทดสอบวา่ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือ
นมีความสมัพนัธ์กนัเองหรือไม่ 
10.2.1 
การทดสอบวา่ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือ
นมีความสมัพนัธ์กนัเองล าดบัท่ีหน่ึง
หรือไม่ 
10.2.2 
การทดสอบวา่ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือ
นมีความสมัพนัธ์กนัเองในบางล าดบั
หรือไม่ 
10.3 
การแกไ้ขแบบจ าลองท่ีตวัแปรสุ่มคล
าดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัเองล าดั
บท่ี1 
10.3.1 
กรณีทราบค่าสมัประสิทธ์ิของความ
สมัพนัธ์กนัเอง 
10.3.2 
กรณีไม่ทราบค่าสมัประสิทธ์ิของควา
มสมัพนัธ์กนัเอง 
10.4 
การแกไ้ขแบบจ าลองท่ีตวัแปรสุ่มคล
าดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัเองล าดั
บท่ีสูงกวา่หน่ึง 
10.5 
การแกไ้ขส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ
งตวัประมาณค่าดว้ยวธีิของ Newey-
West 
10.6 
ตวัอยา่งการวเิคราะห์การถดถอยเม่ือ
ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือนมีความสมัพั
นธ์กนัเอง 
10.7 
การพยากรณ์เม่ือตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ื



อนมีความสมัพนัธ์กนัเอง 
10.8 
ความไม่คงท่ีของความแปรปรวนตวั
แปรสุ่มคลาดเคล่ือนในการวเิคราะห์
การถดถอยโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา 

16 

บทท่ี 11 
ขอ้ควรค านึงในการสร้างแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิติ 
11.1 
การก าหนดแบบจ าลองผิดพลาด  
11.1.1 
กรณีตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแ
ปรตามถูกตดัออกไปจากแบบจ าลอง 
  
        11.1.2 
กรณีตวัแปรอิสระท่ีไม่มีอิทธิพลต่อตั
วแปรตามถูกใส่เขา้ไปในแบบจ าลอง 
        11.1.3 
ผลการวเิคราะห์การถดถอยเม่ือใชรู้ป
แบบฟังกช์นัสมการถดถอยไม่ถูกตอ้
ง  
11.2 
วธีิการตรวจสอบวา่แบบจ าลองมีการ
ก าหนดผิดพลาดหรือไม่ 
11.2.1 
วธีิการตรวจสอบวา่แบบจ าลองมีการ
ตดัตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแป
รตามออกไปหรือไม่ 
11.2.2 
วธีิการตรวจสอบวา่แบบจ าลองมีการ
ใส่ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีอิทธิพลต่อตวั
แปรตามเขา้ไปหรือไม่ 
11.2.3 
วธีิการตรวจสอบวา่แบบจ าลองมีการ
รูปแบบฟังกช์นัผิดพลาดหรือไม่ 
11.3 
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ผลของการวเิคราะห์การถดถอยเม่ือข้
อมูลในตวัแปรตามหรือตวัแปรอิสระ
ไม่ถูกตอ้ง 
       11.3.1 
กรณีขอ้มูลตวัแปรตามไม่ถูกตอ้ง 
       11.3.2 
กรณีขอ้มูลตวัแปรอิสระไม่ถูกตอ้ง 
11.4 
การใชต้วัแปรท่ีเป็นตวัแทนของตวัแ
ปรอิสระท่ีไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้

15 สอบปลายภาค 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 

1 
2.(1)และ(3
) 
3.(1) - (2) 

สอบกลางภาค 8 30 

2 
2.(1)และ(3
) 
3.(1) - (2)  

สอบปลายภาค 16 40 

3 

1.(1)-(4) 
2. (1) และ 
(3) 
4. (1) 
(2)และ (4) 
5. (1) และ 
(4) 

การส่งงานตามท่ีมอบหม
าย 

ตลอดภาคการศึก
ษา 

20 

4 

1. (1)-(4) 
2. (1) และ 
(3) 
3. (1) - (2) 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเ

รียน 

ตลอดภาคการศึก
ษา 
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4. (1) (2) 
และ (4) 
5. (1) และ 
(4) 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1.เอกสารและต าราหลกั 
ภาษาไทย 

ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์  เศรษฐมิติเบือ้งต้น พิมพค์ร้ังท่ี 3  (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2556. 
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Wooldridge, J. M.  Introductory Econometrics: A Modern Approach, Thomson 
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2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Gujarati, D. N. Basic Econometrics, McGraw-Hill, 1995 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆ 



หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 
 
 


