
 
 

ข้อมูลการสัมมนาเสริม 
ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

 

1. ชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ข้ันสูง  
 

ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60732  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 1 ห้องที่ 1 จ านวนนักศึกษา 15 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 19 
พฤศจิกายน 

2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 - อุปสงค์และพฤติกรรมผู้บริโภค 
อาจารย์ ดร.พัชรี 

ผาสุข 
Microsoft  
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 - อุปทานและการผลิต 
อาจารย์ ดร.พัชรี 

ผาสุข 
Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
20 

พฤศจิกายน 
2565 

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)                        (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหารชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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  ชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

 
  ห้องที่ 1 -  ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

วันทีส่ัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
 

ครั้งที่ 1  
วันเสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 

 
อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข 

 
Microsoft Teams 

 
รายช่ือนักศึกษา จ านวน 15 ราย 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2656000011 นายหฤทชญา วรรณธนาวิชัย ฉะเชิงเทรา 
2 2656000037 นายกันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร  กรุงเทพมหานคร 
3 2656000086 นายกฤษดา ปาโส กรุงเทพมหานคร 
4 2656000094 นายธัชพล อยู่อ าไพ สมุทรปราการ 
5 2656000151 นางสาวกมลมาตุ เพ็งประไพ สงขลา 
6 2656000219 นางสาวอลิตา กสิคุณ ชลบุร ี
7 2656000243 นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วปราง ระนอง 
8 2656000250 นางสาวสุภาพร หุภาทิพย์ ลพบุรี 
9 2656000268 นางสาวซูรีต้า ดือราแม กรุงเทพมหานคร 
10 2656000276 นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ กรุงเทพมหานคร 
11 2656000300 นายจตุพร จิตรจ านอง สงขลา 
12 2656000318 นางสาวธมลพรรณ เนตรงาม ล าพูน 
13 2656000326 นางสาวบุญวิภา พรหมศร กรุงเทพมหานคร 
14 2656000466 นางสาวนิศรา ตัณฑเสน ตรัง 
15 2656000474 นายนิติธร จิตมุสิก ระนอง 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
 
 

รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60732  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 1 ห้องที่ 2 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 19 
พฤศจิกายน 

2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 - อุปสงค์และพฤติกรรมผู้บริโภค 
รศ.ดร.อภิญญา  

วนเศรษฐ 
Microsoft  
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 - อุปทานและการผลิต 
รศ.ดร.อภิญญา  

วนเศรษฐ 
Microsoft 
Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
20 

พฤศจิกายน 
2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- โครงสร้างตลาด 
- ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ 
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

รศ.ดร.อภิญญา  
วนเศรษฐ 

Microsoft 
Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ 
ความล้มเหลวของระบบตลาด
และผลกระทบภายนอก 

รศ.ดร.อภิญญา  
วนเศรษฐ 

Microsoft 
Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง 
 
                                                          ลงชื่อ                                                  วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 

 
                                                           ลงชื่อ           
                                                                        (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 

ลงชื่อ                                                                  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ             
บริหารชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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  ชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 
  ห้องที่ 2 - ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
 

รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ 
 

Microsoft Teams 
 
  รายช่ือนักศึกษา จ านวน 14 ราย 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2656000169 นางสาวสวิตตา แซ่ตั้ง ปทุมธานี 
2 2656000227 นางสาวอัจฉรา แก้วเกิด เพชรบูรณ์ 
3 2656000235 นายพรประเสริฐ กะการดี ปทุมธานี 
4 2656000334 พันอากาศเอก วินัย คงทรัพย์ สงขลา 
5 2656000359 นางสาวเดือนเพ็ญ หนูตะเภา ตราด 
6 2656000367 นางสาวสุดาพร รอดประเสริฐ นนทบุรี 
7 2656000375 นายธัชชัย ทัพพ์นารา เพชรบูรณ์ 
8 2656000383 นายนัฎฐชัย ชัยอนันต์รัตน์ ล าปาง 
9 2656000391 นางสาววทนกมล มณีขัติย์ หนองคาย 
10 2656000417 นางสาวเขมจิรา เหมือนวงศ์ธรรม ชลบุร ี
11 2656000425 นายสมศักดิ์ ขันทองค า ปทุมธานี 
12 2656000433 นางสาวเบญจรัตน์ โตแดง สมุทรสาคร 
13 2656000482 นายชัชชัย ฉันทจินดา กรุงเทพมหานคร 
14 2656000524 นางสาวสุพิชญา ทองนวล พังงา 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

 
รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60732  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 2 ห้องที่ 1 จ านวนนักศึกษา 15 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 
17 

ธันวาคม 
2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

- รายได้ประชาชาติ 
- การบริโภค  
- การลงทุน 
- รายจ่ายรัฐบาล 

รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ตลาดผลผลิต  
- ตลาดเงิน  
- ระบบเศรษฐกิจปิด 

รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส Microsoft Teams 

วันอาทิตย์ที่ 
18 ธันวาคม 

2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- เงินเฟ้อ  
- การว่างงาน 
- ระบบเศรษฐกิจเปิด 

รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 

- ดุลการช าระเงิน  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราแลกเปลี่ยนกับ
ปริมาณเงิน  
- นโยบายการเงินการคลัง 
ในระบบเศรษฐกิจเปิด 

รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส Microsoft Teams 

 

รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   
                                                                    ลงชื่อ                                         วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส) 
 
ลงชื่อ                                                             ลงชื่อ                  
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)                      (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ           ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหารชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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   ชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

 
   ห้องที่ 1 -  ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

วันทีส่ัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
 

ครั้งที่ 1  
วันเสาร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 

 
รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส 

 
Microsoft Teams 

 
 รายช่ือนักศึกษา จ านวน 15 ราย 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2656000011 นายหฤทชญา วรรณธนาวิชัย ฉะเชิงเทรา 
2 2656000037 นายกันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร  กรุงเทพมหานคร 
3 2656000086 นายกฤษดา ปาโส กรุงเทพมหานคร 
4 2656000094 นายธัชพล อยู่อ าไพ สมุทรปราการ 
5 2656000151 นางสาวกมลมาตุ เพ็งประไพ สงขลา 
6 2656000219 นางสาวอลิตา กสิคุณ ชลบุร ี
7 2656000243 นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วปราง ระนอง 
8 2656000250 นางสาวสุภาพร หุภาทิพย์ ลพบุรี 
9 2656000268 นางสาวซูรีต้า ดือราแม กรุงเทพมหานคร 
10 2656000276 นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ กรุงเทพมหานคร 
11 2656000300 นายจตุพร จิตรจ านอง สงขลา 
12 2656000318 นางสาวธมลพรรณ เนตรงาม ล าพูน 
13 2656000326 นางสาวบุญวิภา พรหมศร กรุงเทพมหานคร 
14 2656000466 นางสาวนิศรา ตัณฑเสน ตรัง 
15 2656000474 นายนิติธร จิตมุสิก ระนอง 
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ปฏิทินการสอนสัมมนาเสรมิในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

 
รหัสชุดวิชา: ชุดวิชา 60732  ชื่อชุดวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
ครั้งที่ 2 ห้องที่ 2 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 
17 

ธันวาคม 
2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

- รายได้ประชาชาติ 
- การบริโภค  
- การลงทุน 
- รายจ่ายรัฐบาล 

รศ.ดร.อภิญญา  
วนเศรษฐ 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 
- ตลาดผลผลิต  
- ตลาดเงิน  
- ระบบเศรษฐกิจปิด 

รศ.ดร.อภิญญา  
วนเศรษฐ 

Microsoft Teams 

วันอาทิตย์
ที่ 18 

ธันวาคม 
2565 

09.00 – 
12.00 น. 

3 
- เงินเฟ้อ  
- การว่างงาน 
- ระบบเศรษฐกิจเปิด 

รศ.ดร.อภิญญา  
วนเศรษฐ 

Microsoft Teams 

13.00 – 
16.00 น. 

3 

- ดุลการช าระเงิน  
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
แลกเปลี่ยนกับปริมาณเงิน  
- นโยบายการเงินการคลัง 
ในระบบเศรษฐกิจเปิด 

รศ.ดร.อภิญญา  
วนเศรษฐ 

Microsoft Teams 

 
รวมชั่วโมงการสอน 12 ชั่วโมง   
                                                                    ลงชื่อ                                          วิทยากรประจ ากลุ่ม 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ) 
 
ลงชื่อ                                                             ลงชื่อ                  
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)                      (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการผลิตและ            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บริหารชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
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  ชุดวิชา 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
 
  ห้องที่ 2 - ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / ออนไลน์ /เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

วันที่สัมมนาเสริม  รายช่ืออาจารย์ โปรแกรมท่ีใช้ 
ครั้งที่ 2  

วันเสาร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 
 

รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ Microsoft Teams 
 
  รายช่ือนักศึกษา จ านวน 14 ราย 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1 2656000169 นางสาวสวิตตา แซ่ตั้ง ปทุมธานี 
2 2656000227 นางสาวอัจฉรา แก้วเกิด เพชรบูรณ์ 
3 2656000235 นายพรประเสริฐ กะการดี ปทุมธานี 
4 2656000334 พันอากาศเอก วินัย คงทรัพย์ สงขลา 
5 2656000359 นางสาวเดือนเพ็ญ หนูตะเภา ตราด 
6 2656000367 นางสาวสุดาพร รอดประเสริฐ นนทบุรี 
7 2656000375 นายธัชชัย ทัพพ์นารา เพชรบูรณ์ 
8 2656000383 นายนัฎฐชัย ชัยอนันต์รัตน์ ล าปาง 
9 2656000391 นางสาววทนกมล มณีขัติย์ หนองคาย 
10 2656000417 นางสาวเขมจิรา เหมือนวงศ์ธรรม ชลบุร ี
11 2656000425 นายสมศักดิ์ ขันทองค า ปทุมธานี 
12 2656000433 นางสาวเบญจรัตน์ โตแดง สมุทรสาคร 
13 2656000482 นายชัชชัย ฉันทจินดา กรุงเทพมหานคร 
14 2656000524 นางสาวสุพิชญา ทองนวล พังงา 

 
 
 
 
 
 
 

 


