
 
 
 
3. ชุดวิชา 60730 เศรษฐศาสตร์การจดัการและการประยุกต์     
 

ปฏิทินการสอนสัมมนาเสริมในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

 
รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60730      ชื่อชุดวิชา : เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์     
ครั้งที่ 1  ห้องที่ 1  จ านวนนกัศึกษา 16 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 
15 ตุลาคม 

2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
บรรยายสรุปเนื้อหาส าคัญ  

หน่วยที่ 1 - 3 
อาจารย์ ดร.พัชรี 

ผาสุข 
Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
บรรยายสรุปเนื้อหาส าคัญ 

หน่วยที่ 4 - 5 
อาจารย์ ดร.พัชรี 

ผาสุข 
Microsoft Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
16 ตุลาคม 

2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
บรรยายสรุปเนื้อหาส าคัญ  

หน่วยที่ 6 - 8 
อาจารย์ ดร.พัชรี 

ผาสุข 
Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
นักศึกษาน าเสนอรายงาน 
อภิปราย ซักถามปัญหา

กิจกรรมที่ 1 

อาจารย์ ดร.พัชรี 
ผาสุข 

Microsoft Teams 

 
รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   
 
                                                                    ลงชื่อ                            วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                               (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
 
ลงชื่อ                                          ลงชื่อ               
              (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข)                                 (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
  ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา             ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์       
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  ชุดวิชา 60730 เศรษฐศาสตร์การจดัการและการประยุกต์     
 
  ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น.    

 
ครั้ง/วันที่สัมมนาเสริม รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 

ครั้งที ่1 
วันเสาร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข Microsoft Teams 

 
  รายช่ือนักศึกษา   จ านวน 16 ราย 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2646000121 นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ปัตตานี 
2 2656000060 นายวิศิษฏ์ ศรีรักษา สุราษฎร์ธานี 
3 2656000169 นางสาวสวิตตา แซ่ตั้ง ปทุมธานี 
4 2656000227 นางสาวอัจฉรา แก้วเกิด เพชรบูรณ์ 
5 2656000235 นายพรประเสริฐ กะการดี ปทุมธานี 
6 2656000334 พันอากาศเอก วินัย คงทรัพย์ สงขลา 
7 2656000342 นางสาวอมรรัตน์ นวลส าลี พระนครศรีอยุธยา 
8 2656000359 นางสาวเดือนเพ็ญ หนูตะเภา ตราด 
9 2656000367 นางสาวสุดาพร รอดประเสริฐ นนทบุรี 
10 2656000375 นายธัชชัย ทัพพ์นารา เพชรบูรณ์ 
11 2656000383 นายนัฎฐชัย ชัยอนันต์รัตน์ ล าปาง 
12 2656000391 นางสาววทนกมล มณีขัติย์ หนองคาย 
13 2656000417 นางสาวเขมจิรา เหมือนวงศ์ธรรม ชลบุร ี
14 2656000425 นายสมศักดิ์ ขันทองค า ปทุมธานี 
15 2656000433 นางสาวเบญจรัตน์ โตแดง สมุทรสาคร 
16 2656000516 นางสาวธัญชนก เก่งสาร เชียงใหม่ 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสริมในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60730      ชื่อชุดวิชา : เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์     
ครั้งที่ 2  ห้องที่ 1 จ านวนนกัศึกษา 16 คน  วิทยากรประจ ากลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ Microsoft Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมท่ีใช้ 

วันเสาร์ที่ 
3 ธันวาคม 

2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
บรรยายสรุปเนื้อหาส าคัญ

หน่วยที่ 9 - 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
 

บรรยายสรุปเนื้อหาส าคัญ
หน่วยที่ 11 - 12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น 

Microsoft Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
4 ธันวาคม 

2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
บรรยายสรุปเนื้อหาส าคัญ

หน่วยที่ 13 - 14 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 

บรรยายสรุปเนื้อหาส าคัญ
หน่วยที่ 15 และนักศึกษา
น าเสนอรายงาน อภิปราย 
ซักถามปัญหากิจกรรมที่ 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น 

Microsoft Teams 

 
รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   
 
                                                                    ลงชื่อ                                     วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น) 

 
ลงชื่อ                                          ลงชื่อ             
  
              (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข)                                  (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
  ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา              ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์       
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  ชุดวิชา 60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์     
 
  ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น.    

 
ครั้ง/วันที่สัมมนาเสริม รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 

ครั้งที ่2 
วันเสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 

 
ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น Microsoft Teams 

 
  รายช่ือนักศึกษา   จ านวน 16 ราย 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2646000121 นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ปัตตานี 
2 2656000060 นายวิศิษฏ์ ศรีรักษา สุราษฎร์ธานี 
3 2656000169 นางสาวสวิตตา แซ่ตั้ง ปทุมธานี 
4 2656000227 นางสาวอัจฉรา แก้วเกิด เพชรบูรณ์ 
5 2656000235 นายพรประเสริฐ กะการดี ปทุมธานี 
6 2656000334 พันอากาศเอก วินัย คงทรัพย์ สงขลา 
7 2656000342 นางสาวอมรรัตน์ นวลส าลี พระนครศรีอยุธยา 
8 2656000359 นางสาวเดือนเพ็ญ หนูตะเภา ตราด 
9 2656000367 นางสาวสุดาพร รอดประเสริฐ นนทบุรี 
10 2656000375 นายธัชชัย ทัพพ์นารา เพชรบูรณ์ 
11 2656000383 นายนัฎฐชัย ชัยอนันต์รัตน์ ล าปาง 
12 2656000391 นางสาววทนกมล มณีขัติย์ หนองคาย 
13 2656000417 นางสาวเขมจิรา เหมือนวงศ์ธรรม ชลบุร ี
14 2656000425 นายสมศักดิ์ ขันทองค า ปทุมธานี 
15 2656000433 นางสาวเบญจรัตน์ โตแดง สมุทรสาคร 
16 2656000516 นางสาวธัญชนก เก่งสาร เชียงใหม่ 

 
 หมายเหตุ : ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจากฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 


