
 

 
 

ข้อมูลการสัมมนาเสริม 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  

------------------------------- 
 

1. ชุดวิชา 60722 การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 2 ครั้ง ดังน้ี 
 

ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์   
ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2564 

 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60722  ชื่อชุดวิชา: การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
ห้องที่ 1 ครั้งที่ 1 จ านวนนักศึกษา 16 ราย  วิทยากรประจ ากลุ่ม : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams  
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 

 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมที่ใช ้

วันเสาร์ที ่ 
7 พฤษภาคม 

2565 

09.00 – 12.00 น. 3 
การทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
อนุพันธ์และการวิเคราะห์เชิง 
สถิตย์เปรียบเทียบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 น. 3 อินทิกรัลแคลคูลัส 
รองศาสตราจารย์ ดร.

พิทักษ์ ศรีสุขใส 
Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที ่
8 พฤษภาคม 

2565 

09.00 – 12.00 น. 3 
การหาค่าเหมาะที่สุดเมื่อไม่มี
ข้อจ ากัด 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 น. 3 การหาค่าเหมาะที่สุดเมื่อมีข้อจ ากัด 
รองศาสตราจารย์ ดร.

พิทักษ์ ศรีสุขใส 
Microsoft 
Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง  

                                                         ลงชื่อ                                    วิทยากรประจ ากลุ่ม 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส) 

                                                         ลงชื่อ             
                               (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
                                                              ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ลงชื่อ                          
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)   

               ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา            
60722 การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

 

เอกสารแนบ 
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  ห้องท่ี 1 ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / สถานที่สัมมนา /เวลา 09.00-16.00 น. 
 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
 

ครั้งที่ 1 
วันเสาร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 9  

พฤษภาคม 2565 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส Microsoft Teams 

   
  รายชื่อนกัศึกษา   จ านวน 16 ราย 

 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2606000251 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อโณทัยวโรไท กลิ่นสุคนธ์ สมุทรสาคร 

2 2626000034 นางสาวนันทิกานต์ ส่งละออง กรุงเทพมหานคร 

3 2636000123 นายปกรณ์เกียรติ อินทร์เพชร ปทุมธานี 

4 2646000022 นายธนานันต์ สุกิจจินดา ปราจีนบุรี 

5 2646000063 นายพีระศักดิ์ หชัยกุล กรุงเทพมหานคร 

6 2646000105 นางสาวปนัฐดา แป๊ะป๋อง เพชรบุรี 

7 2646000162 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชแฟง ก าแพงเพชร 

8 2646000139 นางสาวชนากานต์ หิรัญรุ่ง ชลบุร ี

9 2646000261 นายอธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 

10 2646000238 นางสาวนันทรัตน์ บุญคงทอง กรุงเทพมหานคร 

10 2646000311 นางสาววลีรัติยา มณีฉาย กระบี่ 

12 2646000329 นายสิทธิพงศ์ เศษกลาง พิจิตร 

13 2646000386 นางสาวณิชาภัทร วางกลอน กาญจนบุรี 

14 2646000469 นางสาวปัญญดา อุก าแพง กรุงเทพมหานคร 

15 2646000410 นางสาวกมลฉัตร เกิดม่ันคง นนทบุรี 

16 2646000444 นายประพันธ์ ภารแผ้ว ปทุมธานี 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์   
ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2564 

 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60722  ชื่อชุดวิชา: การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
ห้องที่ 2 ครั้งที่ 1 จ านวนนักศึกษา 16 ราย  วิทยากรประจ ากลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams  
 

หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมที่ใช ้

วันเสาร์ที ่7 
พฤษภาคม 

2565 

09.00 – 12.00 น. 3 
การทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
อนุพันธ์และการวิเคราะห์เชิงสถิตย์
เปรียบเทียบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เรวดี จรุงรัตนาพงศ ์

Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 น. 3 อินทิกรัลแคลคูลัส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เรวดี จรุงรัตนาพงศ ์
Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที ่
8 พฤษภาคม 

2565 

09.00 – 12.00 น. 3 การหาค่าเหมาะทีสุ่ดเมื่อไม่มีข้อจ ากัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เรวดี จรุงรัตนาพงศ ์
Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 น. 3 การหาค่าเหมาะที่สุดเมื่อมีข้อจ ากัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เรวดี จรุงรัตนาพงศ ์
Microsoft 
Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง  

                                                        ลงชื่อ         วิทยากรประจ ากลุ่ม 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์) 

                                                          ลงชื่อ              

 

                              (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
                                                           ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ลงชื่อ                      
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)   
               ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา            
60722 การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
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  ห้องที่ 2 ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย์ / สถานที่สัมมนา /เวลา 09.00-16.00 น. 
 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 9 
พฤษภาคม 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ ์ Microsoft Teams 

   
  รายชื่อนกัศึกษา   จ านวน 16 ราย 

 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 

1 2616000150 นายปวริศร์ อ่อนคง  เชียงใหม่ 

2 2636000339 นายวิษณุ ป้านภูมิ หนองบัวล าภู 

3 2646000014 นายอิสราพงษ์ ชวดนุช กรุงเทพมหานคร 

4 2646000055 นางสาวณัฏฐวรรณ ช่อแก้ว นครสวรรค์ 

5 2646000071 นางสาวนภาวรรณ ทองแผ่น อุบลราชธานี 

6 2646000121 นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ปัตตานี 

7 2646000170 นางสาววิชิดา คงครินทร์ นนทบุรี 

8 2646000188 นางสาวชุติมณฑน์ สีหนาท ฉะเชิงเทรา 

9 2646000246 นายเรืองฤทธิ์ ละอองแก้ว นครศรีธรรมราช 

10 2646000295 ร้อยต ารวจเอก กฤติน อัศววิชัย กรุงเทพมหานคร 

11 2646000378 นายธนเสฏฐ ์ธิติธนันต์ชัย กรุงเทพมหานคร 

12 2646000402 นางสาวนฎาสิร ิธวัชไพบูลย์ ปทุมธานี 

13 2646000436 นายวัชรายุทธ คีรีย้อย พระนครศรีอยุธยา 

14 2646000428 นายกฤชทร แก้วเมือง กรุงเทพมหานคร 

15 2646000493 นางสาวสุดารัตน์ ก าเหนิด ระยอง 

16 2646000501 นายธนดล สุนันต๊ะ พิษณุโลก 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์   

ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2564 
 

  รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60722  ชื่อชุดวิชา: การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
ห้องที่ 1 ครั้งที่ 2  จ านวนนกัศึกษา 16 ราย  วิทยากรประจ ากลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์  Microsoft Teams 
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมที่ใช้ 

วันเสาร์ที่ 11 
มิถุนายน 
2565 

09.00 – 12.00 น. 3 
การทบทวนสถิติเศรษฐศาสตร ์   
การวิเคราะห์การถดถอยและ 
การประยุกต ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เฉลิมพล จตุพร 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 น. 3 
การวิเคราะห์แบบจ าลองสอง
ทางเลือก (Logit and Probit) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เฉลิมพล จตุพร 

Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
12 มิถุนายน 

2565 

09.00 – 12.00 น. 3 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เฉลิมพล จตุพร 
Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 น. 3 วิธีการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เฉลิมพล จตุพร 
Microsoft 
Teams 

    

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง 
 

                                                          ลงชื่อ         วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร) 

                                                          ลงชื่อ         
                                                            (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
                                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

ลงชื่อ           
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)   
            ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา            

60722 การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
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  ห้องท่ี 1 ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / สถานที่สัมมนา /เวลา 09.00-16.00 น. 
 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
 

ครั้งที่ 2 
วันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร 

 
Microsoft Teams 

   
  รายชื่อนกัศึกษา   จ านวน 16 ราย 

 
 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2606000251 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อโณทัยวโรไท กลิ่นสุคนธ์ สมุทรสาคร 

2 2626000034 นางสาวนันทิกานต์ ส่งละออง กรุงเทพมหานคร 

3 2636000123 นายปกรณ์เกียรติ อินทร์เพชร ปทุมธานี 

4 2646000022 นายธนานันต์ สุกิจจินดา ปราจีนบุรี 

5 2646000063 นายพีระศักดิ์ หชัยกุล กรุงเทพมหานคร 

6 2646000105 นางสาวปนัฐดา แป๊ะป๋อง เพชรบุรี 

7 2646000162 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชแฟง ก าแพงเพชร 

8 2646000139 นางสาวชนากานต์ หิรัญรุ่ง ชลบุร ี

9 2646000261 นายอธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 

10 2646000238 นางสาวนันทรัตน์ บุญคงทอง กรุงเทพมหานคร 

10 2646000311 นางสาววลีรัติยา มณีฉาย กระบี่ 

12 2646000329 นายสิทธิพงศ์ เศษกลาง พิจิตร 

13 2646000386 นางสาวณิชาภัทร วางกลอน กาญจนบุรี 

14 2646000469 นางสาวปัญญดา อุก าแพง กรุงเทพมหานคร 

15 2646000410 นางสาวกมลฉัตร เกิดม่ันคง นนทบุรี 

16 2646000444 นายประพันธ์ ภารแผ้ว ปทุมธานี 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์   

ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2564 
 

  รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60722  ชื่อชุดวิชา: การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
ห้องที่ 2 ครั้งที่ 2  จ านวนนกัศึกษา 16 ราย  วิทยากรประจ ากลุ่ม : อาจารย ์ดร.วสุ สุวรรณวิหค 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์  Microsoft Teams 

  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่ 
11 มิถุนายน 

2565 

09.00 – 12.00 
น. 

3 
การทบทวนสถิติเศรษฐศาสตร์    
การวิเคราะห์การถดถอยและ 
การประยุกต์ 

อาจารย์ ดร.วสุ  
สุวรรณวิหค 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 
น. 

3 
การวิเคราะห์แบบจ าลองสอง
ทางเลือก (Logit and Probit) 

อาจารย์ ดร.วสุ  
สุวรรณวิหค 

Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
12 มิถุนายน 

2565 

09.00 – 12.00 
น. 

3 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
อาจารย์ ดร.วสุ  
สุวรรณวิหค 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 16.00 
น. 

3 วิธีการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วสุ  
สุวรรณวิหค 

Microsoft 
Teams 

   รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง 
 

                                                          ลงชื่อ      วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                                       (อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค) 

                                                          ลงชื่อ          
                                                            (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
                                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

ลงชื่อ          
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)   
            ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา            
60722 การวิเคราะห์เชิงประมาณและการวิจัยส าหรับนักเศรษฐศาสตร์   
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   ห้องที่ 2 ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / สถานที่สัมมนา /เวลา 09.00-16.00 น. 
 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
 

ครั้งที่ 2 
วันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 

 

 
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค 

 
Microsoft Teams 

   
  รายชื่อนกัศึกษา   จ านวน 16 ราย 

 
 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 

1 2616000150 นายปวริศร์ อ่อนคง  เชียงใหม่ 

2 2636000339 นายวิษณุ ป้านภูมิ หนองบัวล าภู 

3 2646000014 นายอิสราพงษ์ ชวดนุช กรุงเทพมหานคร 

4 2646000055 นางสาวณัฏฐวรรณ ช่อแก้ว นครสวรรค์ 

5 2646000071 นางสาวนภาวรรณ ทองแผ่น อุบลราชธานี 

6 2646000121 นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ปัตตานี 

7 2646000170 นางสาววิชิดา คงครินทร์ นนทบุรี 

8 2646000188 นางสาวชุติมณฑน์ สีหนาท ฉะเชิงเทรา 

9 2646000246 นายเรืองฤทธิ์ ละอองแก้ว นครศรีธรรมราช 

10 2646000295 ร้อยต ารวจเอก กฤติน อัศววิชัย กรุงเทพมหานคร 

11 2646000378 นายธนเสฏฐ ์ธิติธนันต์ชัย กรุงเทพมหานคร 

12 2646000402 นางสาวนฎาสิร ิธวัชไพบูลย์ ปทุมธานี 

13 2646000436 นายวัชรายุทธ คีรีย้อย พระนครศรีอยุธยา 

14 2646000428 นายกฤชทร แก้วเมือง กรุงเทพมหานคร 

15 2646000493 นางสาวสุดารัตน์ ก าเหนิด ระยอง 

16 2646000501 นายธนดล สุนันต๊ะ พิษณุโลก 
 

 


