
 
 

ข้อมูลการสัมมนาเสริม 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  

 
1. ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

 

ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60721  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 1 ห้องที่ 1 จ านวนนักศึกษา 14 คน  วิทยากรประจ ากลุ่ม : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่  
16 ตุลาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
 

- อุปสงค์และพฤติกรรมผู้บริโภค 
รองศาสตราจารย์ ดร.
อภิญญา วนเศรษฐ 

Microsoft  
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
 

- อุปทานและการผลิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.
อภิญญา วนเศรษฐ 

Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
17 ตุลาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- โครงสร้างตลาด 
- ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อภิญญา วนเศรษฐ 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ 
ความล้มเหลวของระบบตลาด
และผลกระทบภายนอก 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อภิญญา วนเศรษฐ 

Microsoft 
Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   

                                                                    ลงชื่อ         วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 

ลงชื่อ                                    ลงชื่อ           
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)             (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหาร ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 



2 
 

 
  ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

 
  ห้องท่ี 1 -  ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 
 

 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา 
วนเศรษฐ 

Microsoft Teams 

 

 

รายชื่อนกัศึกษา จ านวน 14 ราย 
 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นายอิสราพงษ์ ชวดนุช กรุงเทพมหานคร 
2  นายธนานันต์ สุกิจจินดา ปราจีนบุรี 
3  นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต พังงา 
4  นางสาวณัฏฐวรรณ ช่อแก้ว นครสวรรค์ 
5  นายพีระศักดิ์ หชัยกุล กรุงเทพมหานคร 
6  นางสาวนภาวรรณ ทองแผ่น อุบลราชธานี 
7  นายวุฒิอานันท์ ปิ่นมิ่งนิมิต กรุงเทพมหานคร 
8  นายพิทยา บุญสอาด สมุทรปราการ 
9  นางสาววารุณี โพธิวิจิตต์ กรุงเทพมหานคร 
10  นางสาวเสาวลักษณ์ เดชแฟง พิษณุโลก 
11  นางสาววิชิดา คงครินทร์ นนทบุรี 
12  นายกฤชณัท แสนทวี กรุงเทพมหานคร 
13  นายอธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 
14  นางสาวพิมพ์ชนก ไก่งาม กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60721  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 1 ห้องที่ 2 จ านวนนักศึกษา 14 คน  วิทยากรประจ ากลุ่ม : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่  
16 ตุลาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

 

- อุปสงค์และพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft  
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
 

- อุปทานและการผลิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.

พิทักษ์ ศรีสุขใส 
Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
17 ตุลาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- โครงสร้างตลาด 
- ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ 
ความล้มเหลวของระบบตลาด
และผลกระทบภายนอก 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft 
Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   
 

ลงชื่อ               วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส) 

ลงชื่อ                                    ลงชื่อ           
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)             (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหาร ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 

 
 
 



4 
 

   
  ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 

  ห้องท่ี 2 - ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ ออนไลน ์/เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 
 

 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ 
ศรีสุขใส 

Microsoft Teams 

 

 

  รายชื่อนกัศึกษา จ านวน 14 ราย 
 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  ร้อยต ารวจเอก กฤติน อัศววิชัย กรุงเทพมหานคร 
2  นางสาววลีรัติยา มณีฉาย กระบี่ 
3  นายธนเสฏฐ ์ธิติธนันต์ชัย กรุงเทพมหานคร 
4  นางสาวณิชาภัทร วางกลอน กาญจนบุรี 
5  นางสาวไพรินทร์ เสือสังข์ สกลนคร 
6  นางสาวนฎาสิร ิธวัชไพบูลย์ ปทุมธานี 
7  นางสาวกมลฉัตร เกิดม่ันคง นนทบุรี 
8  นายวัชรายุทธ คีรีย้อย พระนครศรีอยุธยา 
9  นางสาวณัฐรดา มาลาหอม บุรีรัมย์ 
10  นางสาวสุดารัตน์ ก าเหนิด ระยอง 
11  นายธนดล สุนันต๊ะ พิษณุโลก 
12  นายธนศิษฏ์ พัชรวิสิฐภาคิน ปทุมธานี 
13  นางสาวปนัฐดา แป๊ะป๋อง เพชรบุรี 
14  นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ปัตตานี 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60721  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 1 ห้องที่ 3 จ านวนนักศึกษา 13 คน  วิทยากรประจ ากลุ่ม : อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่  
16 ตุลาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

 

- อุปสงค์และพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

อาจารย์ ดร.พัชรี 
ผาสุข 

Microsoft  
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
 

- อุปทานและการผลิต 
อาจารย์ ดร.พัชรี 

ผาสุข 
Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
17 ตุลาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- โครงสร้างตลาด 
- ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

อาจารย์ ดร.พัชรี 
ผาสุข 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ 
ความล้มเหลวของระบบตลาด
และผลกระทบภายนอก 

อาจารย์ ดร.พัชรี 
ผาสุข 

Microsoft 
Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   
 
                                                                    ลงชื่อ                             วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                               (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 

ลงชื่อ                                    ลงชื่อ           
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)             (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหาร ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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  ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 
  ห้องท่ี 3 - ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ ออนไลน ์/เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 
 

 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข Microsoft Teams 
 

 

  รายชื่อนกัศึกษา  จ านวน 13 ราย 
 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นางสาวชนากานต์ หิรัญรุ่ง ชลบุร ี
2  นางสาวชุติมณฑน์ สีหนาท ฉะเชิงเทรา 
3  นางสาววราภรณ์ วงค์ตาแก้ว ชลบุร ี
4  นายศักดิ์ชัย สกุลดิษฐ สุราษฎร์ธานี 
5  นางปริยากร ลิ้มสุวรรณ นครปฐม 
6  นางสาวนันทรัตน์ บุญคงทอง กรุงเทพมหานคร 
7  นายเรืองฤทธิ์ ละอองแก้ว นครศรีธรรมราช 
8  นายสิทธิพงศ์ เศษกลาง พิจิตร 
9  นายนิติชัย เครือมาก นนทบุรี 
10  นางสาวสุภาพร ชุมเชื้อ นนทบุรี 
11  นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ ตรัง 
12  นายกฤชทร แก้วเมือง กรุงเทพมหานคร 
13  นางสาวปัญญดา อุก าแพง กรุงเทพมหานคร 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60721  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 2 ห้องที่ 1 จ านวนนักศึกษา 14 คน วิทยากรประจ ากลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่  
11 ธันวาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

- รายได้ประชาชาติ 
- การบริโภค  
- การลงทุน 
- รายจ่ายรัฐบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ตลาดผลผลิต  
- ตลาดเงิน  
- ระบบเศรษฐกิจปิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 

Microsoft Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
12 ธันวาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- เงินเฟ้อ  
- การว่างงาน 
- ระบบเศรษฐกิจเปิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 

- ดุลการช าระเงิน  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราแลกเปลี่ยนกับ
ปริมาณเงิน  
- นโยบายการเงินการคลัง 
ในระบบเศรษฐกิจเปิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 

Microsoft Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   

                                                                    ลงชื่อ                   วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร) 

ลงชื่อ                                      ลงชื่อ                  
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)             (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหาร ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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  ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

 
  ห้องท่ี 1 -  ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 
 

 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 2  

วันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินนัท์ 
อดิทิพยางกูร 

Microsoft Teams 

 

 

รายชื่อนกัศึกษา จ านวน 14 ราย 
 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นายอิสราพงษ์ ชวดนุช กรุงเทพมหานคร 
2  นายธนานันต์ สุกิจจินดา ปราจีนบุรี 
3  นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต พังงา 
4  นางสาวณัฏฐวรรณ ช่อแก้ว นครสวรรค์ 
5  นายพีระศักดิ์ หชัยกุล กรุงเทพมหานคร 
6  นางสาวนภาวรรณ ทองแผ่น อุบลราชธานี 
7  นายวุฒิอานันท์ ปิ่นมิ่งนิมิต กรุงเทพมหานคร 
8  นายพิทยา บุญสอาด สมุทรปราการ 
9  นางสาววารุณี โพธิวิจิตต์ กรุงเทพมหานคร 
10  นางสาวเสาวลักษณ์ เดชแฟง พิษณุโลก 
11  นางสาววิชิดา คงครินทร์ นนทบุรี 
12  นายกฤชณัท แสนทวี กรุงเทพมหานคร 
13  นายอธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 
14  นางสาวพิมพ์ชนก ไก่งาม กรุงเทพมหานคร 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60721  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 2  ห้องที่ 2  จ านวนนกัศึกษา 14 คน  วิทยากรประจ ากลุ่ม : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่  
11 ธันวาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

- รายได้ประชาชาติ 
- การบริโภค  
- การลงทุน 
- รายจ่ายรัฐบาล 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ตลาดผลผลิต  
- ตลาดเงิน  
- ระบบเศรษฐกิจปิด 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
12 ธันวาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- เงินเฟ้อ  
- การว่างงาน 
- ระบบเศรษฐกิจเปิด 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 

- ดุลการช าระเงิน  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราแลกเปลี่ยนกับ
ปริมาณเงิน  
- นโยบายการเงินการคลัง 
ในระบบเศรษฐกิจเปิด 

รองศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์ ศรีสุขใส 

Microsoft Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   
 

ลงชื่อ               วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส) 

ลงชื่อ                                    ลงชื่อ           
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)             (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหาร ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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  ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 

  ห้องท่ี 2 - ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ ออนไลน ์/เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 
 

 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 2  

วันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ 
ศรีสุขใส 

Microsoft Teams 

 

 

  รายชื่อนกัศึกษา จ านวน 14 ราย 
 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  ร้อยต ารวจเอก กฤติน อัศววิชัย กรุงเทพมหานคร 
2  นางสาววลีรัติยา มณีฉาย กระบี่ 
3  นายธนเสฏฐ ์ธิติธนันต์ชัย กรุงเทพมหานคร 
4  นางสาวณิชาภัทร วางกลอน กาญจนบุรี 
5  นางสาวไพรินทร์ เสือสังข์ สกลนคร 
6  นางสาวนฎาสิร ิธวัชไพบูลย์ ปทุมธานี 
7  นางสาวกมลฉัตร เกิดม่ันคง นนทบุรี 
8  นายวัชรายุทธ คีรีย้อย พระนครศรีอยุธยา 
9  นางสาวณัฐรดา มาลาหอม บุรีรัมย์ 
10  นางสาวสุดารัตน์ ก าเหนิด ระยอง 
11  นายธนดล สุนันต๊ะ พิษณุโลก 
12  นายธนศิษฏ์ พัชรวิสิฐภาคิน ปทุมธานี 
13  นางสาวปนัฐดา แป๊ะป๋อง เพชรบุรี 
14  นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ปัตตานี 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60721  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 2  ห้องที่ 3  จ านวนนกัศึกษา 13 คน  วิทยากรประจ ากลุ่ม : อาจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่  
11 ธันวาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

- รายได้ประชาชาติ 
- การบริโภค  
- การลงทุน 
- รายจ่ายรัฐบาล 

อาจารย์ ดร.อดิเรก 
 วัชรพัฒนกุล 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ตลาดผลผลิต  
- ตลาดเงิน  
- ระบบเศรษฐกิจปิด 

อาจารย์ ดร.อดิเรก  
วัชรพัฒนกุล 

Microsoft Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
12 ธันวาคม 

2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- เงินเฟ้อ  
- การว่างงาน 
- ระบบเศรษฐกิจเปิด 

อาจารย์ ดร.อดิเรก  
วัชรพัฒนกุล 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 

- ดุลการช าระเงิน  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราแลกเปลี่ยนกับ
ปริมาณเงิน  
- นโยบายการเงินการคลัง 
ในระบบเศรษฐกิจเปิด 

อาจารย์ ดร.อดิเรก  
วัชรพัฒนกุล 

Microsoft Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   

                                                               ลงชื่อ วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                         (อาจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล) 

ลงชื่อ                                    ลงชื่อ                  
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)             (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหาร ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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  ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 
  ห้องท่ี 3 - ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ ออนไลน ์/เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 
 

 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 2  

วันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล Microsoft Teams 
 

 

  รายชื่อนกัศึกษา  จ านวน 13 ราย 
 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นางสาวชนากานต์ หิรัญรุ่ง ชลบุร ี
2  นางสาวชุติมณฑน์ สีหนาท ฉะเชิงเทรา 
3  นางสาววราภรณ์ วงค์ตาแก้ว ชลบุร ี
4  นายศักดิ์ชัย สกุลดิษฐ สุราษฎร์ธานี 
5  นางปริยากร ลิ้มสุวรรณ นครปฐม 
6  นางสาวนันทรัตน์ บุญคงทอง กรุงเทพมหานคร 
7  นายเรืองฤทธิ์ ละอองแก้ว นครศรีธรรมราช 
8  นายสิทธิพงศ์ เศษกลาง พิจิตร 
9  นายนิติชัย เครือมาก นนทบุรี 
10  นางสาวสุภาพร ชุมเชื้อ นนทบุรี 
11  นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ ตรัง 
12  นายกฤชทร แก้วเมือง กรุงเทพมหานคร 
13  นางสาวปัญญดา อุก าแพง กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


