
 

 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักสูตร “การวิเคราะหและประยุกตใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับการทํางานเชิงธุรกิจ” 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการบริหารงานในองคกรตาง ๆ มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบมากข้ึน เชน ยอดขายและ

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนตามสาขา ราคาสินคาของคูแขง กิจกรรมสงเสริมการขาย จํานวนลูกคาท่ีผิดนัดชําระหนึ้ การมี

ขอมูลดังกลาว สามารถวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรหนึ่งท่ีจะมีตอตัวแปรท่ีสนใจได อาทิ กิจกรรมสงเสริม

การขายท่ีเพ่ิงจัดทําข้ึนกระตุนยอดขายใหเพ่ิมข้ึนจํานวนเทาใด  การลดราคาสินคาทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึนจํานวน

เทาไหรและจะสงผลใหรายไดบริษัทเพ่ิมข้ึนหรือไม  

นอกจากนี้ การบริหารงานในสถาบันการเงินก็ตองมีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ (International Financial Reporting Standards) ฉบับท่ี 9 หรือ IFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 

มาใชในการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทําใหสถาบันการเงินหรือบรรษัทตางๆ ตองนําความรู

ทางดานสถิติและเศรษฐศาสตรมาสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพ่ือไปวิเคราะหถึงผลกระทบของตัวแปร

เศรษฐกิจมหภาคท่ีจะมีตอสถาบันการเงินหรือบรรษัทนั้น เชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดลงทําใหความ

นาจะเปนลูกคาจะผิดนัดชําระหนี้เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนเทาใด  

หากผูบริหารในบริษัทหรือสถาบันการเงินทราบถึงวิธีการวิเคราะหขอมูลในลักษณะดังลาว จะทําให

ดําเนินนโยบายไดอยางตรงจุด และใหองคกรของตนจะเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็ดี บุคลากรท่ีอยูในองคกร

ของบริษัทหรือสถาบันการเงินท่ีมีความรูทางดานเศรษฐมิติยังมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากความซับซอนของ

ทฤษฎีทางเศรษฐมิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 ดวยเหตุนี้ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การ

วิเคราะหและประยุกตใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับการทํางานเชิงธุรกิจ” รุนท่ี1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรม

ไดรับความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนําไปใชประยุกตใชในองคกรของตนเองไดอยางถูกตองตอไป 

นอกจากนี้ ความรูในการอบรมครั้งนี้จะเปนพ้ืนฐานในการพยากรณขอมูลท่ีองคกรสนใจอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 ผูเขาอบรมเขาใจถึงแนวคิดการสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 

 2.2 ผูเขาอบรมสามารถทราบถึงวิธีการนําขอมูลในองคกรไปสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติและ

ประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปได 

2.3 ผูเขาอบรมสามารถแปลความหมายเพ่ือนําแบบจําลองเศรษฐมิติไปใชเปนแนวทางในการวางแผน

ขององคกรได 

  



 

3. วิทยากร ศาสตราจารย ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน 

  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 

 พนักงานสถาบันการเงิน องคกรบรรษัทตาง ๆ ท่ีตองการพัฒนาความรูดานการวิเคราะหขอมูล โดย

การสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติไปประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทถึงเอก 

ท่ีตองการเตรียมความพรอมในการนําความรูทางเศรษฐมิติไปทํางานจริง 

5. จํานวนผูเขาอบรม 

40 คน (หากมีผูสมัครเต็มจํานวน ขอสงวนสิทธิ์ใหกับผูท่ีสมัครและชําระคาลงทะเบียนกอน) 

6. วัน เวลา และสถานท่ี 

วันท่ี 6-8 สิงหาคม 2562 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 7502 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. รูปแบบการอบรม 

 ฟงการบรรยาย และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป STATA   

8. การไดรับวุฒิบัตร 

 ผูเขาอบรมตองเขาอบรมในหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม 

9. คาลงทะเบียน 

ทานละ 10,500 บาท (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง) 

10. วิธีการสมัคร (สงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 

• กรอกขอมูลลงในใบสมัคร และสงแฟกซมาท่ี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

โทรสาร 02277-4359 หรือสง Email มาท่ี poomthan@gmail.com, saritaparaka@gmail.com 

• ทางคณะฯ จะติดตอกลับเพ่ือยืนยันการเขารวมฝกอบรม 

• หลังจากไดรับการยืนยันแลว กรุณาชําระคาลงทะเบียนภายในวันท่ีกําหนด และสงหลักฐาน 

การชําระเงินมาท่ี poomthan@gmail.com, saritaparaka@gmail.com 
 

11. การชําระคาลงทะเบียน (ภายในวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 

โอนเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคาร กรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    

ชื่อบัญชี   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขท่ีบัญชี 030-029125-9 

สงแฟกซสลิปใบนําฝากเงิน พรอมระบุ ชื่อผูเขาอบรม ชื่อหลักสูตร และชื่อ/ท่ีอยู ท่ีจะใหระบุในการออก

ใบเสร็จรับเงิน มาท่ีโทรสาร 0-2277-4359 และนําหลักฐานการโอนเงินมาขอรับใบเสร็จในวันฝกอบรม  
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12. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1) ศาสตราจารย ดร. ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน หัวหนาโครงการ  

2) ผูชวยศาสตราจารย.หฤทัย  มีนะพันธ  คณะทํางาน  

3) คุณสริตา  ปรักกโมดม   คณะทํางาน  

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

• ศาสตราจารย ดร. ภูมิฐาน  รงัคกูลนุวัฒน โทร. 081-432-4919 

อีเมล poomthan@gmail.com Line id: dr.poomthan 

• คุณสริตา  ปรักกโมดม  โทร. 02-697-6301-5 

อีเมล  saritaparaka@gmail.com 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การวิเคราะหและประยุกตใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับการทํางานเชิงธุรกิจ” 

วิทยากร: ศาสตราจารย ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน 
 

วัน เวลา หัวขอฝกอบรม 

6 ส.ค. 62 9.00-12.00 น. 

 

• แนวคิดพ้ืนฐานท่ีควรทราบของแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 

• แบบจําลองสมการถดถอยอยางงายและการแปลความหมาย 

• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 

 13.00-16.00 น. 

 

• การทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์ท่ีไดในสมการถดถอยอยางงายเชื่อถือได

หรือไม 

• แบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุและการแปลความหมาย 

• การทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์ท่ีไดในสมการถดถอยเชิงพหุเชื่อถือไดหรือไม 

• การใชแบบจาํลองเศรษฐมิตใินการพยากรณ 

• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 

7 ส.ค. 62 9.00-12.00 น. 

 

• รูปแบบตาง ๆ ของสมการถดถอยและการแปลความหมาย 

o สมการถดถอยในรูป logarithm 

o สมการถดถอยในรูปพหุนาม 

o สมการถดถอยท่ีมีผลกระทบรวม 

o สมการถดถอยท่ีมีตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในรูปมาตรฐาน 

• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 

 13.00-16.00 น. 

 

• ความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน

แบบจําลองเศรษฐมิติ 

• การวิเคราะหสมการถดถอยท่ีมีตัวแปรอิสระเปนตัวแปรหุนและการ

ประยุกตใชเชิงธุรกิจ 

• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 

8 ส.ค. 62 9.00-12.00 น. 

 

• การตรวจสอบปญหา Autocorrelation  

• การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity 

• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 

 13.00-16.00 น. 

 

• การวิเคราะหแบบจําลอง Logit 

• การแปลความหมายในแบบจําลอง Logit 

• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 
 

หมายเหตุ  : Coffee Break : เวลา 10:30 – 10:45 น. และเวลา 14:30 – 14:45 น. 

หมายุเหตุ : กําหนดการวัน-เวลา และสถานท่ี สําหรับการอบรม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


