
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 SM319 การวเิคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา  
  (Regression Analysis and Time Series)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์การเงิน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 ผศ. พชันี ศิรตานนท์  
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

SC124 สถิติธุรกิจ 2 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
ธนัวาคม2557 

หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษา เขา้ใจถึงความหมายของการวเิคราะห์ถดถอยและการวเิคราะห์อนุกรมเวลาเขา้ใจถึงวธีิการ  
พยากรณ์โดยวธีิการวเิคราะห์ถดถอยและวธีิวเิคราะห์อนุกรมเวลาและเขา้ใจตวัแบบท่ีใชใ้นการพยากรณ์ 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  

เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลแต่ละประเภท สามารถเลือกวธีิในการ 
พยากรณ์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เช่น Excelและ 
EViewsไปวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
  การวเิคราะห์ถดถอยและสหสมัพนัธ์เชิงพหุ ลกัษณะขอ้มูลอนุกรมเวลา 

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณแบบต่าง ๆ  ไดแ้ก่ วธีิการเฉล่ียเคล่ือนท่ี วธีิการปรับใหเ้รียบ   
วธีิบ็อกซและเจนก้ินส์  และการประยกุตเ์ชิงธุรกิจ เช่นเทคนิคการวเิคราะห์ราคาหุน้ 
ตลอดจนการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้นการพยากรณ์ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิานภาคสนาม/การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

25 ตามความตอ้งการของนกัศึกษา 25 5 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
  

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  

       1.1.1มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
       1.1.2  สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม 
       1.1.3 มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 

 1.2 วธีิการสอน  
         -  สอนไม่ใหทุ้จริตในการสอบ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน 
ในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         -   สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบียบของสถาบนัและเคารพกติกาของสงัคม 
         -   สอนใหรู้้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นเช่น สอนเพื่อนท าการบา้นแทนใหเ้พื่อนคดัลอกงาน  
และใหรู้้จกัท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
         -   การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง 
 

 1.3 วธีิการประเมนิผล  
-  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
-  การแต่งกายถูกระเบียบมหาวทิยาลยั 

2. ความรู้ 
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 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 2.1.1นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ และก าหนดตวัแบบใหก้บัขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง 
 2.1.2 นกัศึกษาสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปน้ีไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้
 2.1.3 นกัศึกษาสามารถน าความรู้น้ีไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจได ้

 
 2.2 วธีิการสอน  

 บรรยาย  ฝึกปฏิบติัในหอ้งป ฏิบติัการ ท าแบบฝึกหดัท ารายงานเด่ียว และรายงานผลตอนปลายภาค 
ใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต  สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 2.3 วธีิการประเมนิผล  
       -ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดั  
 -ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมายใหแ้ต่ละคนท า (งานเด่ียว) และการรายงานผล 
       - สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

3.1.1  สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง 
3.1.2 
สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกิจท่ีไดรั้บหมอบหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อหน่วยง
านในการท างาน 

  
 3.2 วธีิการสอน  

- บรรยายในหอ้งเรียนและสอนวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปในหอ้งปฏิบติัการ  
- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาแต่ละคนสืบคน้ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาสนใจ 
และน าขอ้มูลนั้นมาก าหนดตวัแบบการพยากรณ์เปรียบเสมือนท างานใหก้บัหน่วย 
- รายงานผลท่ีไดห้ลงัจากท าการประมวลผลแลว้ 

 3.3 วธีิการประเมนิผล  
-สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
-ผลงานจากรายงานท่ีแต่ละคนท า 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

       4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       4.1.2  มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
                 และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
       4.1.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั 
       4.1.4  รู้จกับทบาทในการเป็นผูน้ า หรือบทบาทในการเป็นผูร่้วมทีมงาน 
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 4.1.5 มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4.2 วธีิการสอน  
               -   มอบหมายงานใหท้ างานเป็นกลุ่มในบางหวัขอ้ทางธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
               -   จดักลุ่มอภิปรายเน้ือหาท่ีใหไ้ปสืบคน้มา  
 4.3 วธีิการประเมนิผล  
              -  ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
              -   ผลงานกลุ่ม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
              5.1.1 มีทกัษะการใชค้วามรู้การวเิคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลามาประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูล 
           ทางดา้นธุรกิจ  
5.1.2 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียนรู้จกัเลือกใชรู้ปแบบการ 
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและขอ้มูลท่ีมีอยู ่
             5.1.3  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้ง 
             5.1.4   สามารถเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.2 วธีิการสอน  
               -    บรรยาย ฝึกปฏิบติั และใหท้ าแบบฝึกหดั 
               -    มอบหมายใหท้ ารายงานเด่ียว และน าเสนอผลงานตอนปลายภาคในชั้นเรียน 
 5.3 วธีิการประเมนิผล  
-  ผลของรายงานเด่ียวและการน าเสนอ 
                 -  การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 

 
 

หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพยากรณ์ 
- การใช ้Excel  

- วธีิการคน้ขอ้มูลทาง Internet 

2 บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
และท าแบบฝึกหดั 

ผศ.พชันี 

1-2 บทท่ี 2 การวเิคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ ์ 3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
ดว้ยโปรแกรม 
EViewsและท าแบบฝึกหดั 

ผศ.พชันี 
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สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

 
จ านวนช่ั
วโมง 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
ผู้สอน 

2-4 บทท่ี 3 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

6.5 
 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
ดว้ยโปรแกรม 
EViewsและท าแบบฝึกหดัและ
ท างานกลุ่ม 

ผศ.พชันี 

4-7 บทท่ี 4 
สมการถดถอยท่ีประกอบดว้ยตวัแปรเชิงปริมาณ 
และตวัแปรเชิงคุณภาพ 
 
 

6.5 บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
ดว้ยโปรแกรม 
EViewsและท าแบบฝึกหดั 

ผศ.พชันี 

7 บทท่ี 5 
การพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตา
มฤดูกาล 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
ดว้ยโปรแกรม 
EViewsและท าแบบฝึกหดั 

ผศ.พชันี 

8 สอบกลางภาค    

9 บทท่ี 5 
การพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตา
มฤดูกาล (ต่อ) 

3.5 บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
ดว้ยโปรแกรม 
EViewsและท าแบบฝึกหดั 

ผศ.พชันี 

10-12 บทท่ี 6 
การพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามฤ
ดูกาล 

10 บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
ดว้ยโปรแกรม 
EViewsและท าแบบฝึกหดัมอบ
หมายงานเด่ียว 

ผศ.พชันี 

12-15 บทท่ี 7 
การวเิคราะห์อนุกรมเวลาท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตา
มฤดูกาลโดยวธีิของบ็อกซและเจนก้ินส์ 
 

11.5 บรรยาย ฝึกปฏิบติั 
ดว้ยโปรแกรม EViews 
และท าแบบฝึกหดั 

ผศ.พชันี 

16 นกัศึกษาเสนอผลรายงานการก าหนดแบบจ าลองแล
ะการพยากรณ์ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาสนใจในชั้นเรียน 

4  ผศ.พชันี 

17 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

9 
17 

70% 

3,4,5 งานกลุ่ม งานเด่ียว และการน าเสนอ 8,16 30% 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

 เอกสารประกอบการสอนวชิา SM319การวเิคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 
โดย ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ชันี ศิรตานนท ์ 

 Abraham Bovas and Ledolter Johannes: Statistical Methods for forecasting.  New  York, John Wiley 
&Sons, Inc., USA. 1983. 

 AgungNgurah :Time Series Data Analysis Using EViews. John Wiley&Sons (Asia) Pte.Ltd., 
Singapore.2009 

 Bowerman L. Bruce,  O' Connell T. Richard , Koehler B. Anne: Forecasting and Time Series 
  And  Regressionforth edtion. Thomson Brooks/Cole, USA.2005 

 DielmanTerrryE.Applied Regression Analysis for Business and Economics 3rdedition. 
             Duxbury USA. 2001. 

 Gaynor Patricia E. , Kirkpatrick Rickey C. Introduction to Time-Series Modeling  and  
 Forecasting in Business and Economics. McGraw-Hill, Inc. USA. 1994. 

 Harris, Richard and Sollis, Robert.   Applied Time Series Modelling and Forecasting.  England:  Willey.  
 2003. 

 Kutner Michael H., Nachtsheim Christopher j. ,Neter john , Li William. Applied Linear  

 Statistical Models 5thedtionMcGrow-Hill Irwin USA. 2005. 
 Makridakis Spyros, Wheelwright C. Steven :Forecasting methods andapplications.  

  New York, John Willey &Sons,Inc.,USA.  1978. 
 Montgomery C. Douglas :Introduction to Linear Regression Analysis . New York,  

 John Willey &Sons,Inc., USA. 1982 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 โปรแกรม Excelและ โปรแกรม EViews 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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 ขอ้มูลจากวารสารวชิาการต่างๆ  ขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชย ์ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์และ 
        บริษทัจดัการกองทุน ต่าง ๆ   เป็นตน้ 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
-  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
      -  จากการประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
      -  จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
      -  จากผลงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ 
 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
       - การสงัเกตการสอนของสาขาวชิา โดยอาจารยท่์านอ่ืนท่ีสนใจเขา้ฟังการบรรยาย  

 
3. การปรับปรุงการสอน  

-  จากการประเมินการสอนในขอ้ 1. และจากขอ้2. น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงมาพิจารณาแกไ้ข 
-  การจดัสมัมนาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพโดยคณะ และสาขาวชิาจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
 เพ่ือใหอ้าจารยมี์การพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

-   การใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้ร่วมสมัมนากบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือพฒันาเน้ือหาวชิา และเคร่ืองมือท่ีใชใ้หท้นัสมยั 
เสมอ 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท าแต่ละสปัดาห์ และงานเด่ียวท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ปรับปรุงรายวชิาตามนโยบายของคณะวชิา 
 
 
 


