
    
 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา     EC 301 เศรษฐมิติเบื้องต้น (Introduction to Econometrics) 
2.จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)      
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     ปริญญาตรี/วิชาเอกบังคับ  
                                                              กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย   
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรรถพล สืบพงศกร 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     EC 205 (สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์) 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้อง 71105, 10406 
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด      สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถที่จะสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติที่ไม่ซับซ้อนมากนักเพื่อที่จะ

วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระด้วยการใช้สมการถดถอยได้อย่าง
ถูกต้อง ได้แก่การอธิบายความหมายของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่ประมาณขึ้นมา การ
พิจารณาได้ว่าแบบจ าลองสมการถดถอยที่สร้างขึ้นมานี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน หรือ
แบบจ าลองของเรานั้นมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ และหากปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะปรับปรุงแก้ไข
ให้แบบจ าลองมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นได้อย่างไร  
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานในการท าวิจัยเบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์
หรือด้านธุรกิจด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยได้ 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา     
          การใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุดเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยอย่างง่าย
และเชิงพหุ การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอย การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเมื่อมีตัวแปรหุ่น การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอย การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Generalized Least Square (GLS) การน าสมการถดถอยไปประยุกต์ใช้
ในทางเศรษฐศาสตร์ และฝึกการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต้น 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน     ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเลขานุการหัวหน้าสาขาวิชา 
   - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์        (เฉพาะรายที่ต้องการ) 



 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการคิด ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะที่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน

และสังคม 
(4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสาย

วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 
1.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ 
1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ดูพัฒนาการในด้านการเข้าเรียนและความตรงต่อเวลาของนักศึกษาโดยใช้ระบบ 
Student Attendant    

(2) ให้ท าแบบฝึกหัดในทุกคร้ังที่สอนจบแต่ละบทและมีการตรวจสอบงานที่นักศึกษาส่งว่า
ท าครบหรือไม่ เพื่อตรวจสอบความซื่อสัตย์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
(1) ความหมายของการวิเคราะห์การถดถอย การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์ใน

สมการถดถอย 
(2) วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ 
(3) การอ้างอิงค่าพารามิเตอร์และการแปลความหมายของความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(4) การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงสมการถดถอยให้เป็นไปตามข้อสมมุติ Classical 

Linear Regression Model (CLRM) 
2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายในชั้นเรียน 

(2) การซักถาม ทดสอบความเข้าใจในชั้นเรียน 



(3) การตั้งปัญหา ค าถามให้กลับไปคิดเป็นการบ้าน และกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าความร
เพิ่มเติมด้วยตัวเองจากห้องสมุด 

(4) การท าแบบฝึกหัดทบทวนในแต่ละบทเรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
      (1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ใช้ 
      (2) การส่งแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
      (3) ความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
     (1) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
     (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
     (3) ความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยายในห้องเรียน 
       (2) ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
       (3) การแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการทางด้าน
เศรษฐมิต ิและเศรษฐศาสตร์ 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งใน

ระดับบุคคลและ/หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
(3) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน 
4.2 วิธีการสอน 
      (1) อภิปรายกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  
      (2) การท าแบบฝึกหัดประจ าบททุกบท และส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 



4.3 วิธีการประเมินผล 
      (1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
      (2) ความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
      (3) ความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่รับมอบหมาย 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
      นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ า
ดังนี้ 
        (1)  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EVIEWS 
5.2 วิธีการสอน 
        (1) การท าแบบฝึกหัดประจ าบททุกบท 
        (2) ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม EVIEWS 
5.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) ความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
        (2) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การเปิดประเด็นในการซักถาม  
        (3) สามารถใช้โปรแกรม EVIEWS ในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐมิติได้ 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 

อ ธิบ า ยถึ ง ลั ก ษณะ เ นื้ อ ห า วิ ช า
โดยรวม หนังสือประกอบการสอน 
และ การวัดผล 
บทที่ 1 บทน า 
1.1 วิธีการในการสร้างแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิต ิ
1.2 ตัวอย่างในการสร้างแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิต ิ

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



1.3 ความสัมพันธ์แบบสถิติและ
ความสัมพันธ์แบบแน่นอน 
1.4 ประ เ ภทขอ งข้ อ มู ล ในก า ร
วิเคราะห์ทางสถิติ 

2 

บทที ่2 การวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย  
2.1 แนวคิดเบื้องต้น 
2.2 ความส าคัญของตัวแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อน 
2.3 ฟังก์ชันการถดถอยของตัวอยา่ง  
2.4 วิธีการประมาณค่า b1 และ b2 ใน
สมการถดถอยอย่างง่าย 
2.5 ข้อสมมุตขิอง classical linear 
regression model (CLRM) 
2.6 ความแปรปรวนและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี OLS 
2.7 คุณสมบัตขิองตัวประมาณค่าด้วย
วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
2.8 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนด 
2.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

3 - 4 

บทที ่3 การประมาณค่าแบบช่วงและ
การทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอย
อย่างง่าย 

3.1 ฟังก์ชันความน่าจะเปน็ของตวั
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลัง
สองน้อยที่สุดภายใต้ข้อสมมุติการ
แจกแจงปกต ิ
3.2 คุณสมบัตขิองตัวประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุดภายใต้ข้อสมมุติการแจกแจง
แบบปกต ิ
3.3 การประมาณค่าแบบช่วง (หรอื
ช่วงความเชื่อมั่น) ของค่าพารามิเตอร์ 
β1 และ β2 

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



3.4 ช่วงความเชื่อมั่นของความ
แปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลือ่น 
(σ2) 
3.5 การทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอย
อย่างง่าย 
      3.5.1 การทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการใช้ช่วง
ความเชื่อมั่น 
      3.5.2 การทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการทดสอบ
ระดับนัยส าคัญ 
      3.5.3 การทดสอบความมี
นัยส าคัญของความแปรปรวนในตัว
แปรสุ่มคลาดเคลื่อน (σ2) 
      3.5.4 การใช้ p-value ในการ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิต ิ
      3.5.5 การวิเคราะห์การถดถอย
และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
3.6 การประมาณค่าแบบช่วงของ
ค่าเฉลี่ยประชากรของตัวแปรตาม 
E(Yh|Xh) 
3.7 การประมาณค่าแบบช่วงของ
ค่าตัวแปรตามค่าใหม ่(Yh) 

5 

บทที ่4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ  
4.1 ฟังก์ชันการถดถอยเชิงพหทุี่มตีัว
แปรอิสระสองตัว 
4.2 ความหมายของค่าสัมประสทิธ์ิ
บางส่วนของสมการถดถอย 
4.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
ฟังก์ชันการถดถอยเชิงพห ุ
      4.3.1 วิธีการถดถอยบางส่วน  
      4.3.2 การใช้วิธีก าลังสองน้อย

ที่สุด  

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



4.4 ค่าสัมประสิทธิเ์ชิงพหุของการ
ก าหนด  
4.5 ค่าสัมประสิทธิเ์ชิงพหุ
สหสัมพันธ ์ 
4.6 ค่า R2 และ Adjusted R2 
4.7 การเปรียบเทียบค่า R2 สองค่า 
4.8 ค่ า สัมประ สิท ธ์ิสห สัมพัน ธ์
บางส่วน  

6 – 7  

บทที ่5 การอ้างอิงค่าพารามิเตอรใ์น
สมการถดถอยเชิงพหุ 
5.1 ข้อสมมุติการแจกแจงแบบปกติ
ของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน 
5.2 การทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าพารามิเตอร์รายตัว 
5.3 การทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าพารามิเตอร์มากกว่า 1 ตัว 
      5.3.1 การทดสอบความมี

นัยส าคัญโดยรวมของามการ
ถดถอยเชิงพห ุ

      5.3.2 การทดสอบความมี
นัยส าคัญของกลุ่มตัวแปรอิสระ
5.3.3 การทดสอบการเท่ากัน
ของค่าพารามิเตอร์ 2 ตัวใดๆ
5.3.4 การทดสอบว่า
ค่าพารามิเตอร์เปน็ไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดขึน้หรือไม ่

5.4 การประมาณค่าแบบช่วงของ
ค่าเฉลี่ยประชากรของตัวแปรตาม 
E(Yh) 
5.5 การประมาณค่าแบบช่วงของ
ค่าตัวแปรตามค่าใหม่ (Yh) 

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

8 สอบกลางภาค 

9 

บทที ่6 หัวข้ออืน่ๆที่ควรทราบ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย 

6.1 สมการถดถอยที่ลากผ่านจุด
ก าเนิด 

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



6.2 การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตวั
แปรอิสระเป็นตัวแปรสุ่ม 
6.3 รูปแบบฟังก์ชันของสมการ
ถดถอย 
6.4 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์
ในสมการถดถอยด้วยวิธีอื่น 

            6.4.1 วิธีความน่าจะเป็นสูงสุด  
6.4.2 วิธีโมเมนต์  

6.5 ผลของการเปลี่ยนหน่วยใน
ข้อมูล 
       6.5.1 ผลของการเปลี่ยนหน่วย
ตัวแปรตามที่มีต่อการวิเคราะห์การ
ถดถอย 
       6.5.2 ผลของการเปลี่ยนหน่วย
ตัวแปรอิสระที่มีต่อการวิเคราะห์
การถดถอย 
       6.5.3 ผลของการเปลี่ยนหน่วย
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่มตี่อ
การวิเคราะห์สมการถดถอย 
6.6 การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตวั
แปรตามและตัวแปรอิสระอยูใ่นรปู
มาตรฐาน 
6.7 แบบจ าลองสมการถดถอยพหุ
นาม 
6.8 แบบจ าลองผลกระทบร่วม 
6.9 การประมาณค่าพารามิเตอรข์อง
ฟังก์ชันการผลิตที่อยู่ในรปูแบบ 
Cobb-Douglas 
6.10 การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยประชากร
ของตัวแปรตามY เมื่อตัวแปรตามใน
แบบจ าลองอยู่ในรปู ln Y 
6.11 การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสอง
น้อยที่สุดเมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่ 



10 - 11 

บทที ่7 การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อ
มีตัวแปรเชิงคุณภาพ 
7.1 ความหมายของตัวแปรเชิง
คุณภาพ (Qualitative Variables) 
7.2 การวิเคราะห์การถดถอยที่มีตวั
แปรเชิงคุณภาพที่แบ่งออกเป็นสอง
กลุ่ม 
7.3 การแปรความหมายของค่า
สัมประสิทธิ์ตัวแปรหุน่ในกรณีตวั
แปรตามอยู่ในรปูล็อกการิทึม 
7.4 ข้อสังเกตของการใช้ตัวแปรหุน่
ในการวิเคราะห์การถดถอย 
7.5 การวิเคราะห์การถดถอยที่มีตวั
แปรเชิงคุณภาพที่แบ่งออกเป็นหลาย
กลุ่ม 
7.6 การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมี
ผลกระทบร่วมของตัวแปรหุ่น 
7.7 การทดสอบความเหมือนกันของ
สมการถดถอยเมื่อใช้ข้อมูลต่างกัน 
       7.7.1 Chow test 
       7.7.2 การใช้ตัวแปรหุ่น 

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

12 

บทที ่8 ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกัน
ของตัวแปรอิสระ  
8.1 ความหมายของสัมพันธ์เชิงเส้น
ต่อกันของตัวแปรอิสระ 
8.2 ผลของการวิเคราะห์การถดถอย
เมื่อตัวแปรอิสระมคีวามสัมพันธ์เชิง
เส้นต่อกัน 
       8.2.1 กรณีที่ตัวแปรอสิระมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันอย่าง
สมบูรณ ์
       8.2.2 กรณีที่ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกัน 
8.3 การตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันใน
ระดับสูงหรือไม ่

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



8.4 การแก้ไขปัญหาเมื่อตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันใน
ระดับสูง 

13 – 14 

บทที ่9 ความไม่คงที่ของความ
แปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลือ่น  
9.1 ลักษณะของความแปรปรวนของ 
ui ที่ไม่คงที ่
9.2 ผลของการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลองทีค่วาม
แปรปรวนของ ui ไม่คงที ่
9.3 การทดสอบว่าความแปรปรวน
ของ ui คงทีห่รือไม ่
       9.3.1 วิธีการของ Breusch - 
Pagan 
       9.3.2 วิธีการของ White 
9.4 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์
เมื่อความแปรปรวนของ ui ไม่คงที ่
9.5 การประมาณฟังก์ชันที่ท าให้
ความแปรปรวนของ ui ไม่คงที ่
9.6 ตัวอย่างการวิเคราะห์การถดถอย
เมื่อความแปรปรวนของ ui ไม่คงที่ 

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 

15 

บทที ่10 ความสัมพันธ์กันเองของตัว
แปรสุ่มคลาดเคลื่อน  
10.1 ผลของการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุดในแบบจ าลองที่มีตัวแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันเอง 
10.2 การทดสอบว่าตัวแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง
หรือไม ่
      10.2.1 การทดสอบว่าตัวแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง
ล าดับทีห่นึ่ง หรือไม่ 
       10.2.2 การทดสอบว่าตัวแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง
ในบางล าดบัหรือไม ่

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



10.3 การแก้ไขแบบจ าลองที่ตัวแปร
สุ่มคลาดเคลื่อนมคีวามสัมพันธ์
กันเองล าดับที ่1 
       10.3.1 กรณีทราบค่า
สัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์
กันเอง 
       10.3.2 กรณีไม่ทราบค่า
สัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์
กันเอง 
10.4 การแก้ไขแบบจ าลองที่ตัวแปร
สุ่มคลาดเคลื่อนมคีวามสัมพันธ์
กันเองล าดับที่สูงกว่าหนึ่ง 
10.5 การแก้ไขส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวประมาณค่าด้วยวิธี
ของ Newey-West 
10.6 ตัวอย่างการวิเคราะห์การ
ถดถอยเมื่อตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์กันเอง 
10.7 การพยากรณ์เมื่อตัวแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง 
10.8 ความไม่คงทีข่องความ
แปรปรวนตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนใน
การวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้
ข้อมูลอนุกรมเวลา 

16 

บทที ่11 ข้อควรค านึงในการสร้าง
แบบจ าลองทางเศรษฐมิต ิ
11.1 การก าหนดแบบจ าลอง
ผิดพลาด  
       11.1.1 กรณีตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามถูกตัดออกไป
จากแบบจ าลอง                
        11.1.2 กรณีตัวแปรอิสระที่ไม่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามถูกใส่เข้าไป
ในแบบจ าลอง   

3 
การบรรยาย ส่ือการ
สอน และการท า
แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.อรรถพล 
สืบพงศกร 



        11.1.3 ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยเมื่อใช้รูปแบบฟังก์ชันสมการ
ถดถอยไม่ถูกต้อง  
11.2 วิธีการตรวจสอบว่าแบบจ าลอง
มีการก าหนดผิดพลาดหรือไม่ 
        11.2.1 วิธีการตรวจสอบว่า
แบบจ าลองมีการตัดตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามออกไป
หรือไม ่
        11.2.2 วิธีการตรวจสอบว่า
แบบจ าลองมีการใส่ตัวแปรอิสระที่
ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเข้าไป
หรือไม ่
         11.2.3 วิธีการตรวจสอบว่า
แบบจ าลองมีการรูปแบบฟังก์ชัน
ผิดพลาดหรือไม ่
11.3 ผลของการวิเคราะห์การถดถอย
เมื่อข้อมูลในตัวแปรตามหรือตัวแปร
อิสระไม่ถูกต้อง 
       11.3.1 กรณีข้อมูลตัวแปรตามไม่
ถูกต้อง 
       11.3.2 กรณีข้อมูลตัวแปรอิสระ
ไม่ถูกต้อง 
11.4 การใช้ตัวแปรที่เป็นตัวแทนของ
ตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได ้

15 สอบปลายภาค 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
2. (1) และ (3) 
3. (1) - (2)   

สอบกลางภาค 8 30 

2 2. (1) และ (3) สอบปลายภาค 16 40 



3. (1) - (2)  

3 

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

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
ตลอดภาค
การศึกษา 

20 

4 

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

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
เกรด ช่วงระดับคะแนน 

A 

(พิจารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.เอกสารและต าราหลัก 
   ภาษาไทย 

ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์  เศรษฐมิติเบื้องต้น  พิมพ์คร้ังที่ 3  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2556. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 



4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืนๆ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4  
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือวงการวิชาการและภาคธุรกิจต่างๆ 

 
 


