
มคอ.3 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

  455301   เศรษฐมิติ (Econometrics)  
 2.       จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (3-0-3) 
3.        หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
4.         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ 
5.       ภาคการศกึษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2558   ชั้นปีที่ 3 
6.     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
   ไม่มี  
7.    รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่มี  
8.      สถานที่เรียน 

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาสถิติประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 
เหนือ 

9.     วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    4  มกราคม 2559 

 
หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  เพื่อให้นักศึกษามีพ้ืนฐานในวิชาเศรษฐมิติ เช่น การประมาณค่า , การทดสอบสมมติฐาน  
                   ของพารามิเตอร์ท่ีส าคัญ ในตัวแบบต่างๆ 
 2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาตัวแบบต่างๆ โดยใช้โปรแกรม R 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพื้นฐานเศรษฐมิตเิชิงทฤษฎีเพื่อสามารถน าไปใช้ประยุกต์ 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
 
 
 



หมวดที่ 3 : ลักษณะและการด าเนินการ  
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรแล็ค การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ตัวแบบโลจีสติก ตัวแบบโปรบิท ตัวแบบล่าช้า ตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 
 

สอนเพ่ิมเติมเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มย่อยตาม
ความต้องการของผู้เรียน
เพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน  

- 
 

6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายที่ต้องการโดยแจ้งให้ทราบผ่าน facebook ของกลุ่มรายวิชา 

 
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 วิธีการสอน 
บรรยาย  การเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  อภิปรายกลุ่ม  แสดงความคิดเห็น  ศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอรายงาน  การท า Practice Class และ Assignment 
วิธีการประเมินผล 

        จากการเข้าชั้นเรยีน 
    จากการส่งงานที่รับผิดชอบตรงเวลา และ จากการน าเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 



2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาด้าน เศรษฐมิติ  และสามารถน า
กระบวนความรู้ทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

     2.  ตระหนักในคุณค่าของทฤษฎีทางด้านสถิติและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเศรษฐมิติและมีความ สนใจ ใฝ่หา 
          ความรู้และติดตามความก้าวหน้าในวิชา เศรษฐมิติและสามารถศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมด้วย 
          ตนเองได้ 
 3.    สามารถวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐมิติได้โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีสถิติรวมทั้งการน าไป ประยุกต์ใช้  

4.    สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
วิธีการสอน 
บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม, รายงานจากการค้นคว้าด้วยตนเอง E-Learning 
วิธีการประเมินผล 
ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎีที่มีมาตรฐาน  
-Assignment และรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  และการตอบค าถาม สังเกต  

3.  ทักษะทางปัญญา 
 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจน   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3. สามารถสืบค้น ตีความ  เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
4.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
5.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐมิติได้อย่างเหมาะสม  
6.สามารถแก้ปัญหาทางด้านข้อมูลเศรษฐมิติโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 วิธีการสอน 
  ท ากิจกรรม โดยศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า  ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมน าเสนอ 

 วิธีการประเมินผล 
 แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียน 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ัง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  



วิธีการสอน 
จัดกิจกรรมการสอนแบบกลุ่มรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ท างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการประเมินผล 
ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู้สอนท าการทดสอบเพ่ือดูว่าต้องสอน เพิ่มเติมหรือไม่ให้เกรด 
และคิดคะแนนกลุ่ม  

5.    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับข้อมูลสถิติด้านเศรษฐมิติ  
2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม  
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น การส่งงานทางอีเมล์    การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการท ารายงาน   และน าเสนอผลงานจากการค้นคว้า ได้อย่างเหมาะสม 
 วิธีการสอน 
ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จาก อินเทอร์เน็ต และจัดท ารายงานโดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง  
 วิธีการประเมิน 

        จากการจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อที่สอน กิจกรรมการเรียน การสอน 

1 ทบทวนสถิติและความน่าจะเป็น บรรยาย 
2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย  บรรยาย, Assignment  1 
3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย (ต่อ) บรรยาย ,Practice Class 
4 การทดสอบสมมติฐานและการสร้างช่วงความเชื่อมั่น บรรยาย ,Practice Class 

5 การทดสอบสมมติฐานและการสร้างช่วงความเชื่อมั่น(ต่อ) 
บรรยาย ,Practice Class, 

Assignment  2 
6 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ บรรยาย ,Practice Class 
7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ MINITAB บรรยาย,  ฝึกปฏิบัติ, 
8 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  R บรรยาย , ฝึกปฏิบัติ 
9 สอบกลางภาคเรียน  
10 หยุดช่วงการสอบคัดเลือก  จ. 14 มี.ค – อา. 20 มี.ค  2559 
11 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  บรรยาย ,Practice Class 
12 ตัวแบบโลจีสติก ตัวแบบโปรบิท บรรยาย ,Practice Class 
13 ตัวแบบโลจีสติก ตัวแบบโปรบิท (ต่อ) บรรยาย ,Practice Class 



สัปดาห์ที่ หัวข้อที่สอน กิจกรรมการเรียน การสอน 
14 หยุดสงกรานต์ 11-17 เม.ย 2559 
15 ตัวแบบล่าช้า ตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง บรรยาย ,Practice Class 
16 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ MINITAB  บรรยาย ,  ฝึกปฏิบัติ 
17 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ MINITAB  บรรยาย ,  ฝึกปฏิบัติ 
18 ทบทวน  

19-20 สอบปลายภาคเรียน  
 

 2.     แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.2-1.3 
1.3 ,4.2 

สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

8 
16 

40% 
40% 

2 4.2,4.3,4.5 
4.1,4.2,4.4,4.
5 

Assignment  
Labโปรแกรม  R, MINITAB 

ตลอดภาคเรียน 20% 

 
หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 เอกสารและต าราหลัก:   
  [1] The Analysis of Times Series: An Introduction, Chirs Chatfield, 1996. 
  [2] Times Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods, William W.S. 
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หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าขึ้นโดนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดังนี ้
              - การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
              - การสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน 
             - การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 



2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้  
            -จากผลการสอบของผู้เรียน      จากการส่งงาน จากการน าเสนอผลงาน  
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จะมีการด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการจัด
กิจกรรม ในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขี้น  ดังนี้ 

-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- มีการซ่อมเสริมผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ผู้เรียนที่เรียนอ่อน ให้มีการสอนซ่อม
เสริมโดยมีติวเตอร์ ซึ่งอาจเป็นผู้เรียนที่เรียนดีในกลุ่ม จัดกิจกรรม เพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
มีความรู้ทันเพ่ือน และผู้เรียนที่เรียนดี ก็ให้แบบฝึกทักษะเพ่ิมเติมให้เหมาะสม  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งได้จาก การสอบถามผู้เรียน การตรวจผลงาน และพิจารณาผลงาน และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธิ์ ในวิชา ดังนี้ 
          -การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานโดยอาจารย์ผู้อ่ืนที่ไม่ได้อาจารย์ผู้สอนประจ า
หลักสูตร 
         - ตั้งคณะกรรมการวิชาการ ตรวจสอบข้อสอบ  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  ได้มีการวาง
แผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชา ทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- มีการวิจัยในและนอกชั้นเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาทบทวนและปรับปรุงวิธีสอน 
 


