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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

EC339   เศรษฐมิติขั้นสูง 2 
Time Series Analysis 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต     กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC338       เศรษฐมิติขั้นสูง 1 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    

ห้อง 22603  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้แบบจ าลองของ BOX-JENKIN กับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
          2.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้แบบจ าลองของ ARCH กับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
          3.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลา  stochastic trend อันเป็น
พื้นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
          4.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
          5.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้แบบจ าลองที่แสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว กับ
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
          6.เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปไปประยุกต์ในข้อมูลจริงได้ 
 
 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

      เป็นวิชาใหม่ในหลักสูตร 2552  
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ความเป็น stationary และ nonstationary ของข้อมูลอนุกรมเวลา รวมถึงการทดสอบความเป็น stationary 
การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาตัวแปรเดียวโดยใช้แบบจ าลองต่างๆ เช่น AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH และ 
GARCH เป็นต้น การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายตัวแปร โดยใช้แบบจ าลอง VAR ศึกษาถึง cointegration และ 
vector error correction model พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวิชา 

 อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า   
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
(2) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
(4) มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้วามรูใ้นวชิาชพีต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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1.2 วิธีการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(2) การท าแบบฝึกหัด  กิจกรรมและโครงงาน 
(3) การท ารายงานวิจัย 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(2) การท าแบบฝึกหัดและรายงานวิจัย 
(3) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ 
(4) พฤติกรรมในการท ารายงานวิจัย 

 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

          (1)นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้แบบจ าลองของ BOX-JENKIN กับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
          (2)นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้แบบจ าลองของ ARCH กับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
          (3)นักศึกษาเข้าใจความหมายของความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลา  stochastic trend อันเป็นพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
          (4) นักศึกษาเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
          (5) นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้แบบจ าลองที่แสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว กับข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ การเงิน 
          (6) นักศึกษาสามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปไปประยุกต์ในข้อมูลจริงได้ 
   
      2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหัด 

(2) การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
(3) การเรียนรู้โดยผ่านการท ารายงานวิจัย 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหัด 
(2) รายงานวิจัย 
(3) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
(4) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการวิเคราะห์อนุกรมเวลาได้ 

3.2 วิธีการสอน 

(1) การมอบหมายให้ท ารายงานกลุ่มและน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
(2) การอภิปรายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
(3) การประยุกต์ใช้แบบจ าลองอนุกรมเวลาจากการท ารายงานวิจัย 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์สถานการณ์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(1) พัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 
(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อ 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานรายงานรายบุคคล  
(2) การน าเสนอรายงาน 
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4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) รายงานที่ส่งในชั้นเรียน 
(2) รายงานที่น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(3) พฤติกรรมการเข้าเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

(1) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยการรู้จักการเก็บข้อมูลจากธุรกิจ จากบุคคลที่ 
เกี่ยวข้อง เช่นผู้จัดการผ่ายการตลาด ฝ่ายขาย หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  

(2) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เข้าบทเรียนจาก Hybrid Learning ซึ่งมี  
website ของวิชาโดยตรง มีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยผ่านบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท 

(3) ทักษะการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยรู้จักน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาใช้ประกอบ 

5.2 วิธีการสอน 

(1) มีการน าบทเรียน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

(2) มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

ของข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) จ านวนคร้ังในการเข้าสู่บทเรียนใน Hybrid Learning 
(2) การจัดท ารายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
  



7 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 บทที่ 1  บทน า 
การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา (Time Series 
Forecasting) 
ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา 
(Components of a Time Series) 
วิธีการพยากรณ์ (Forecasting Methods) 
ค่าคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Errors in 
Forecasting: e) 

   3 บรรยาย รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวัฒน์ 

2‒4 บทที่ 2 ความนิ่งของอนุกรมเวลา และ
ความหมายของ SAC และ SPAC 
ความนิ่งของข้อมูล (Stationary) 
Sample Autocorrelation Function  
ความหมายของSample Autocorrelation 
Function  
การทดสอบสมมุติฐานของ Theoretical 
Autocorrelation function 
พฤติกรรมของค่า SAC   
การน าค่า SAC เพื่อใช้พิจารณาว่าอนุกรม
เวลามีความนิ่งหรือไม่ 
Sample Partial Autocorrelation Function 
(SPAC) 

3 บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวัฒน์ 

3-8 บทที่ 3 แบบจ าลอง Box-Jenkins 
การระบุแบบจ าลอง Box-Jenkins: (Model 
Identification) 

6 บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวัฒน์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

แบบจ าลอง Autoregressive (AR)  
Moving Average (MA) Model 
Autoregressive Moving Average (ARMA) 
Model 
Autoregressive Integrated Moving 
Average (ARIMA) Processes 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SAC และ SPAC 
เพื่อระบุรูปแบบของแบบจ าลอง Box-
Jenkins 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง 
Box-Jenkins 
การประมาณค่าแบบจ าลอง AR(p) 
การประมาณค่าแบบจ าลอง MA(q) และ 
ARMA(p,q) 
การตรวจสอบแบบจ าลอง Box-Jenkins 
การพยากรณ์ (Forecasting) 
การพยากรณ์ด้วยแบบจ าลอง AR(1) 
การพยากรณ์ด้วยแบบจ าลอง MA(1) 

8 สอบกลางภาค    
9-10 บทท่ี 4 แบบจ าลองความแปรปรวนของตัว

แปรสุ่มคลาดเคลื่อนไม่คงท่ีแบบมีเงื่อนไข  
Conditional Mean and Conditional 

Variance 
แบบจ าลอง Autoregressive Conditional 

Heterskedasticity ล าดับที่ m หรือ 
ARCH(m) 
คุณสมบัติของแบบจ าลอง ARCH 

6 บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวัฒน์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

เมื่อตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน (εt) เป็น 

ARCH แล้วจะท าให้ตัวแปรสุ่ม y เป็น 

ARCH ด้วยหรือไม่? 
การสร้างแบบจ าลอง ARCH 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง 

ARCH 
การพยากรณ์ความผันผวนระยะสั้น 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ARCH model 

แบบจ าลอง Generalized ARCH 

(GARCH) 
แบบจ าลอง Exponential GARCH 

(EGARCH) 
11-12 บทท่ี 5 Stochastic Trending Variable 

แนวโน้มเวลา (Time Trend) 

แนวโน้มท่ีก าหนดได้ (Deterministic 

Trends) 
แนวโน้มท่ีมีความนิ่ง (Trend Stationary) 
แนวโน้มท่ีเป็นแบบสุ่ม (Stochastic 

Trend) 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเมื่อตัวแปรมี
แนวโน้มท่ีเป็นแบบสุ่ม 
การทดสอบ Unit Root (Testing for 

Unit Root) 
การทดสอบ Unit Root ด้วยวิธีของ 
Dickey-Fuller 
Augmented Dickey‒Fuller TEST 
การแก้ไขเมื่อพบว่าแบบจ าลองเป็น 

spurious regression 
Integrated Variables 

3 บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวัฒน์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

13-14 บท ที่  6 Cointegration and ECM: Single 
Equation 
แนวคิดเบื้องต้น 
ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวจาก
สมการเดียว: แนวคิดของ Engle‒ Granger 

(EG) Approach 
ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาวโดยใช้สมการเดียว ตาม
แนวคิดของ Engle‒Granger 

การอ้างอิงค่าพารามิเตอร์ใน cointegrating 

vector จากสมการเดียว: Dynamic OLS 

6 บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวัฒน์ 

15 น าเสนอรายงาน 6 PowerPoint น าเสนอรายงาน
โดยนักศึกษา 

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 ดูในมคอ.2 
1.สอบกลางภาค 
2.สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2 ดูในมคอ.2 การท ารายงานวิจัย ปลายภาค 30% 

3 ดูในมคอ.2 
การบ้าน ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

Enders, W. (2010) Applied Econometrics Time Series, John Wiley&Sons, Inc., U.S.A. 
Bowerman, B. L., O’Connell, R. T., and Koehler, A. B. (2005) Forecasting, Time 

Series, and Regression, An Applied Approach, Thomson,  U.S.A. 
 ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์  เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์อนุกรมเวลา, 2555 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 
 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุป 
พัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางการเงิน 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี  

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      1.ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 

สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 
1.ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 

วิชาการตามข้อ 4 
                  2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหา
สาระต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                  3.ปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยุกต์ความรู้
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้ 
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รายงานวิจัย 
 

 ให้ท าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ2 คน 
 

 รูปแบบรายงานวิจัย ต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
1) ทฤษฎีหรือสมมุติฐานที่ต้องการศึกษา  
2) แบบจ าลองทางเศรษฐมิติจากทฤษฎีหรือสมมุติฐาน 
 
 
 
3) ข้อมูล 

บอกถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาประมาณค่าแบบจ าลองข้างต้นได้มาอย่างไร เป็นข้อมูล
อนุกรมเวลา หรือ ข้อมูลตัดขวาง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวปไซต์ใดหรือจากแหล่งข้อมูลใด 
4) ผลการศึกษา 

ก. แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลองข้างต้น 
ข. อธิบายความหมายของค่าสัมประสิทธิ์แต่ละตัว 
ค. วิเคราะห์ว่าผลการประมาณค่าแบบจ าลองที่ได้เป็นอย่างไร ดีหรือไม่ มีปัญหาทางสถิติ

หรือไม่  
ง. หากมีปัญหาทางสถิติ ให้พัฒนาแบบจ าลองดังกล่าวเพื่อให้ได้แบบจ าลองที่ดีที่สุด 

5) สรุปผลการศึกษา 
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ได้สอดคล้องกับทฤษฎีหรือสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 

ถ้าไม่สอดคล้องให้หาเหตุผลมาหักล้างด้วย 
 

 

ส่งหัวข้อ 1 และ 2 ภายในวันศุกร์ที่     
(5 คะแนน) 


