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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC339เศรษฐมิติขั้นสูง 2 
Time Series Analysis 

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

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต     กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ศาสตราจารย ์ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC338เศรษฐมิติขั้นสูง 1 
 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 11703  อาคาร 11 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี 12สิงหาคม2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

          1.เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองของ BOX-JENKIN กบัขอ้มูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
2.เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองของ ARCH กบัขอ้มูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
3.เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความหมายของความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมเวลา  stochastic trend 
อนัเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
 4.เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความหมายของความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
5.เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกบัขอ้มูลทางเศ
รษฐกิจ การเงิน 
6.เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปไปประยกุตใ์นขอ้มูลจริงได้ 
 
 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

      เป็นวชิาใหม่ในหลกัสูตร 2552 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

ความเป็น stationary และ nonstationary ของขอ้มูลอนุกรมเวลา รวมถึงการทดสอบความเป็น stationary 
การพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาตวัแปรเดียวโดยใชแ้บบจ าลองต่างๆ เช่น AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH และ 
GARCH เป็นตน้การพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาหลายตวัแปร โดยใชแ้บบจ าลอง  VAR ศึกษาถึง cointegration และ 
vector error correction model พร้อมทั้งการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษ
า 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/ภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเ
อง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวชิา 

 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้  
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

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

สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
(4) มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้วามรูใ้นวชิาชพีต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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1.2 วธีิการสอน 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
(2) การท าแบบฝึกหดั  กิจกรรมและโครงงาน 
(3) การท ารายงานวจิยั 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัและรายงานวจิยั 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ  
(4) พฤติกรรมในการท ารายงานวจิยั 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

(1)นกัศึกษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองของ BOX-JENKIN กบัขอ้มูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
 (2)นกัศึกษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองของ ARCH กบัขอ้มูลทางเศรษฐกิจ การเงิน 
(3)นกัศึกษาเขา้ใจความหมายของความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมเวลา  stochastic trend 
อนัเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
 (4) นกัศึกษาเขา้ใจความหมายของความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
(5) 
นกัศึกษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกบัขอ้มูลทางเศรษฐกิจ 
การเงิน 
 (6) นกัศึกษาสามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปไปประยกุตใ์นขอ้มูลจริงได้ 
   
2.2 วธีิการสอน 

(1) การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 

(2) การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
(3) การเรียนรู้โดยผา่นการท ารายงานวจิยั 
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2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การท าแบบฝึกหดั 
(2) รายงานวจิยั 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย  

อินเทอร์เน็ต 
(4) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

พฒันาใหมี้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถวเิคราะห์ปัญหาและเสนอ  

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการวเิคราะห์อนุกรมเวลาได ้

3.2 วธีิการสอน 

(1) การมอบหมายใหท้ ารายงานกลุ่มและน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
(2) การอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
(3) การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองอนุกรมเวลาจากการท ารายงานวจิยั 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตส์ถานการณ์ 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
(2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อ  

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายงานรายงานรายบุคคล  
(2) การน าเสนอรายงาน 
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4.3 วธีิการประเมินผล 

(1) รายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 
(2) รายงานท่ีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
(3) พฤติกรรมการเขา้เรียน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

(1) พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร โดยการรู้จกัการเก็บขอ้มูลจากธุรกิจ จากบุคคลท่ี 
เก่ียวขอ้ง เช่นผูจ้ดัการผา่ยการตลาด ฝ่ายขาย หรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การสืบคน้ขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต  

(2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี  
website ของวชิาโดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท  

(3) ทกัษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
มาใชป้ระกอบ 

5.2 วธีิการสอน 

(1) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยั 
หอการคา้ไทย 

(2) มีการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3) มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมา  

ของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน  

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1) จ านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน Hybrid Learning 
(2) การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1  บทน า 
การพยากรณ์ดว้ยอนุกรมเวลา (Time Series 
Forecasting) 
ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา 
(Components of a Time Series) 
วธีิการพยากรณ์ (Forecasting Methods) 
ค่าคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (Errors in 
Forecasting: e) 

3 บรรยาย รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวฒัน์ 

2‒4 บทท่ี 2 
ความน่ิงของอนุกรมเวลาและความหมายขอ
ง SAC และ SPAC 
ความน่ิงของขอ้มูล (Stationary) 
Sample Autocorrelation Function  
ความหมายของSample Autocorrelation 
Function  
การทดสอบสมมุติฐานของ Theoretical 
Autocorrelation function 
พฤติกรรมของค่า SAC   
การน าค่า SAC 
เพื่อใชพ้ิจารณาวา่อนุกรมเวลามีความน่ิงหรื
อไม่ 
SamplePartial Autocorrelation Function 
(SPAC) 

3 บรรยายและฝึกปฏิบติัการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวฒัน์ 

3-8 บทท่ี 3 แบบจ าลอง Box-Jenkins 6 บรรยายและฝึกปฏิบติัการใช้ รศ.ดร.ภูมิฐาน  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

การระบุแบบจ าลอง Box-Jenkins: (Model 
Identification) 
แบบจ าลอง Autoregressive (AR)  
Moving Average (MA) Model 
Autoregressive Moving Average (ARMA) 
Model 
Autoregressive Integrated Moving 
Average (ARIMA) Processes 
ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้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) 
การพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลอง AR(1) 
การพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลอง MA(1) 

โปรแกรมส าเร็จรูป รังคกูลนุวฒัน์ 

8 สอบกลางภาค    
9-10 บทที่ 4 

แบบจ าลองความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม
คลาดเคล่ือนไม่คงทีแ่บบมีเง่ือนไข 
Conditional Mean and Conditional 

Variance 
แบบจ าลอง Autoregressive Conditional 

Heterskedasticity ล าดับที่ m หรือ 

6 บรรยายและฝึกปฏิบติัการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวฒัน์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

ARCH(m) 
คุณสมบัติของแบบจ าลอง ARCH 
เม่ือตัวแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (εt) เป็น 

ARCH แล้วจะท าให้ตัวแปรสุ่มy เป็น 

ARCH ด้วยหรือไม่? 
การสร้างแบบจ าลอง ARCH 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง 

ARCH 
การพยากรณ์ความผนัผวนระยะส้ัน 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ARCH model 

แบบจ าลอง Generalized ARCH 

(GARCH) 
แบบจ าลอง Exponential GARCH 

(EGARCH) 
11-12 บทที่ 5 Stochastic Trending Variable 

แนวโน้มเวลา (Time Trend) 

แนวโน้มทีก่ าหนดได้ (Deterministic 

Trends) 
แนวโน้มทีม่ีความน่ิง (Trend Stationary) 
แนวโน้มทีเ่ป็นแบบสุ่ม (Stochastic 

Trend) 
การวเิคราะห์สมการถดถอยเม่ือตัวแปรมีแน
วโน้มทีเ่ป็นแบบสุ่ม 
การทดสอบ Unit Root (Testing for 

Unit Root) 
การทดสอบ Unit Root ด้วยวธีิของ 

Dickey-Fuller 
Augmented Dickey‒Fuller TEST 
การแก้ไขเม่ือพบว่าแบบจ าลองเป็น 

spurious regression 

3 บรรยายและฝึกปฏิบติัการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวฒัน์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

Integrated Variables 

13-14 บทท่ี  6Cointegration and ECM: Single 
Equation 
แนวคิดเบ้ืองตน้ 
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวจากสมก
ารเดียว : แนวคิดของ  Engle‒ Granger 

(EG) Approach 
ขอ้จ ากดัของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาวโดยใชส้มการเดียว 
ตามแนวคิดของ Engle‒Granger 

การอา้งอิงค่าพารามิเตอร์ใน  cointegrating 

vector จากสมการเดียว: Dynamic OLS 

6 บรรยายและฝึกปฏิบติัการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร.ภูมิฐาน  
รังคกูลนุวฒัน์ 

15 น าเสนอรายงาน 6 PowerPoint น าเสนอรายงานโด
ยนกัศึกษา 

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 รอมคอ.2 
1.สอบกลางภาค 
2.สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2 รอมคอ.2 1.การท ารายงานวจิยั ปลายภาค 30% 

3 รอมคอ.2 
1.การเขา้ชั้นเรียน 
2.การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ 
3.ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

10% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 
 

หมวดที ่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 รังคกูลนุวฒัน์  เอกสารประกอบการสอนวชิา การวเิคราะห์อนุกรมเวลา , 2555 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป 
พฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 
วธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการเงิน 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

      1.ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาท่ีสอน 
โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 

สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 
1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 

วชิาการตามขอ้ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 
มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
3.ปรับเปล่ียนใหมี้อาจารยผ์ูส้อนร่วม  
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยกุตค์วามรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินกบัสถานการณ์ทางเ
ศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัได ้
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รายงานวจิยั 
 

 ใหท้  าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ2 คน 
 

 รูปแบบรายงานวจิยั ตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1) ทฤษฎีหรือสมมุติฐานท่ีตอ้งการศึกษา  
2) แบบจ าลองทางเศรษฐมิติจากทฤษฎีหรือสมมุติฐาน 
 
 
 
3) ขอ้มูล 

บอกถึงการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาประมาณค่าแบบจ าลองขา้งตน้ไดม้าอยา่งไร 
เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา หรือ ขอ้มูลตดัขวาง 
และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวปไซตใ์ดหรือจากแหล่งขอ้มูลใด 
4) ผลการศึกษา 

ก. แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลองขา้งตน้ 
ข. อธิบายความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิแต่ละตวั 
ค. วเิคราะห์วา่ผลการประมาณค่าแบบจ าลองท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร ดีหรือไม่ 

มีปัญหาทางสถิติหรือไม่  
ง. หากมีปัญหาทางสถิติ ใหพ้ฒันาแบบจ าลองดงักล่าวเพื่อใหไ้ดแ้บบจ าลองท่ีดีท่ีสุด 

5) สรุปผลการศึกษา 
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีหรือสมมุติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่

ถา้ไม่สอดคลอ้งใหห้าเหตุผลมาหกัลา้งดว้ย 
 

 

ส่งหวัขอ้ 1 และ 2 ภายในวนัศุกร์ท่ี    
(5 คะแนน) 


