
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอนเสริมออนไลน์ ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครั้งท่ี 2 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 
 

1. การสอนเสริมออนไลน์ ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 
2563 ในวันที่  16 – 17  มกราคม  2564  โดยใช้โปรแกรมที่ใช้ในการสอนเสริมออนไลน์  Microsoft Teams  
แบ่งเป็นห้องย่อยของการสอนเสริมออนไลน์ จ านวน 7 ห้อง จ านวนนักศึกษาประมาณ 120 คน  โดยการ 
สอนเสริมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams มีข้อจ ากัดในการเข้าร่วมของนักศึกษา จ านวน 20 – 25 
คนต่อห้องย่อยการสอนเสริมออนไลน์  รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

อาจารย์ผู้สอนเสริม ศูนย์สอนเสริมเดิม จ านวน
นักศึกษา (คน) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จงัหวัดเชียงใหม่ 12 
 - โรงเรียนสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 9 
2. อาจารย์ ดร.พัชรี  ผาสุข - โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ห้องที่ 1 23 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส - โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ห้องที่ 2 21 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดนิันท์   
อดิทิพยางกูร 

- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี 21 

5. อาจารย์ ดร.วสุ  สวุรรณวหิค - โรงเรียนชลกันยานุกูล  จังหวัดชลบุรี 15 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  โตอาจ - โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น 8 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา - โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 

 
 
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ตาม link ดังนี้ 
https://youtu.be/9cSKw1nxHlo 
 

สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 02 504 7611 หรือ 08 9687 3588  นางสาวลักขณา ทวีเลิศ 
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2. รายละเอียดการสอนเสริมออนไลน์ ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่ 2 ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่  16 – 17  มกราคม 2564 โดยใช้โปรแกรมที่ ใช้ ในการสอนเสริมออนไลน์    
MS Teams  ดังนี้ 
วัน 

เดือน ปี 
เวลา 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม อาจารย์ผู้สอนเสริม 
โปรแกรมท่ี

ใช้ 

16 
มกราคม 
2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

สอนเสริม 
- หน่วยที่ 9 รายได้ประชาชาติ 
- หน่วยที่ 10 ส่วนประกอบ
รายได้ประชาชาติ และการ
ก าหนดรายได้ประชาชาติ 
ดุลยภาพ 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

13.00 – 
15.00 น. 

2 
สอนเสริม 
- หน่วยที่ 11 การคลังและ
นโยบายการคลัง 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

17 
มกราคม 
2564 

09.00 – 
12.00 น. 
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สอนเสริม 
- หน่วยที่ 12 การเงินและ
นโยบายการเงิน 
- หน่วยที่ 13 เงินเฟ้อ เงินฝืด 
และการว่างงาน 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

13.00 – 
15.00 น. 

2 
สอนเสริม 
- หน่วยที่ 14 การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

รวมชั่วโมงการสอน 10 ชั่วโมง  
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 3. การสอนเสริมออนไลน์ ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  
ในวันที่ 16 – 17 มกราคม 2564 มีการเก็บคะแนน 15 คะแนน แบ่งเป็น  
  3.1) คะแนนเข้าร่วมรับการสอนเสริมออนไลน์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน (เช็คนักศึกษาในการ 
เข้าร่วมกลุ่มย่อยของการสอนเสริมออนไลน์ ทั้งวันเสาร์เช้าและบ่ายและวันอาทิตย์เช้าและบ่าย)  ถ้ามีนักศึกษา
ในห้องกลุ่มย่อยที่เข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 แล้วไม่สามารถเข้าร่วมการสอนเสริมออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 60120 มีมติให้นักศึกษาท ากิจกรรม
ทดแทนการไม่ได้เข้าร่วมการสอนเสริมออนไลน์ โดยจะก าหนดกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมออนไลน์ และให้
อาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์ในแต่ละศูนย์เป็นผู้ตรวจกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมออนไลน์ และให้คะแนนแก่
นักศึกษา คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  3.2) คะแนนการส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยได้แจ้งทางไลน์กลุ่มชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบ
เก็บคะแนน ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 19 มกราคม  2564 โดยให้นักศึกษาส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บ
คะแนน ครั้งที่ 2 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองส่งถึงอาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์ในแต่ละศูนย์ หากนักศึกษาส่ง
กิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 หลังจากวันที่ 19 มกราคม  2564 คะแนนเต็มของการส่ง
กิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 จะเหลือเพียง 8 คะแนน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์ใน
แต่ละศูนย์จะเป็นผู้ตรวจกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนของนักศึกษา และให้คะแนนแก่นักศึกษา   
  ขอให้อาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์ในแต่ละศูนย์ตรวจสอบการส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บ
คะแนน ครั้งที่ 2 ของนักศึกษา ที่ส่งให้อาจารย์ทางไปรษณีย์มาที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และให้เลขานุการกิจ
ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ใส่กิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 ของนักศึกษา ในบล๊อคของ
อาจารย์แต่ละท่านแล้ว 
 4. อาจารย์ผู้สอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 ให้คะแนนแก่นักศึกษา ในใบรายละเอียดการให้
คะแนนการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 รวมคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการเข้าร่วมรับการ
สอนเสริมออนไลน์ เช้าและบ่ายของวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือการท ากิจกรรมทดแทนการสอนเสริมออนไลน์
ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมสอนออนไลน์ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  คะแนนการส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บ
คะแนน ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน หากนักศึกษาส่งกิจกรรมการสอน
เสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 หลังวันที่ 19 มกราคม 2564 คะแนนเต็มของการส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบ
เก็บคะแนนในแต่ละครั้งที่มีการสอนเสริม จะเหลือเพียง 8 คะแนน โดยการให้คะแนนของการส่งกิจกรรมการ
สอนเสริมแบบเก็บคะแนนในแต่ละครั้งขึ้นกับความครบถ้วนและความถูกต้อง 
 5. ให้อาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์ ในวันที่ 16 – 17 มกราคม  2564 กรอกคะแนนของนักศึกษาที่เข้า
รับการสอนเสริมออนไลน์ ในช่องคะแนนของนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 คะแนน
เต็ม 15 คะแนน ในใบกรอกคะแนนของนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนส าหรับส่งส านักทะเบยีน
และวัดผล ที่ได้รับจากคุณวรนิธิ์ (น้อง) และรวมคะแนนการเข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 และ 
ครั้งที่ 2 ในช่องรวม 30 คะแนน ในใบกรอกคะแนนส าหรับส่งส านักทะเบียนและวัดผลของนักศึกษาเข้ารับการ
สอนเสริมแบบเก็บคะแนน ที่มีรายชื่อนักศึกษา มีช่องลายเซ็นต์ มีช่องคะแนน ครั้งที่ 1 15 คะแนน มีช่อง
คะแนน ครั้งที่ 2 15 คะแนน และมีช่องคะแนนรวม 30 คะแนน 
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 6. ขอให้อาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์ ในวันที่ 16 – 17 มกราคม  2564 น าคะแนนการรับการสอน
เสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 และคะแนนการสอนเสริมออนไลน์ ในวันที่ 16 – 17 มกราคม  2564  ที่มี
คะแนนเต็มรวม 30 คะแนน ในใบกรอกคะแนนของนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนส าหรับส่ง
ส านักทะเบียนและวัดผล มากรอกคะแนนในแบบกรอกคะแนน (ใบสีม่วง)  โดยส่งใบกรอกคะแนนของ
นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนส าหรับส่งส านักทะเบียนและวัดผล (30 คะแนน) แบบกรอก
คะแนน (ใบสีม่วง) (30 คะแนน) ใบรายละเอียดคะแนนการเข้ารับการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนของนักศึกษา 
ให้ที่คุณวรนิธิ์ (น้อง) ภายใน 7 วันท าการ เพื่อที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จะได้จัดส่งคะแนนสอนเสริมแบบเก็บ
คะแนนของนักศึกษา และการสอนเสริมออนไลน์ ในชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แก่ส านัก
ทะเบียนและวัดผลต่อไป 

 
ปฏิทินการสอนเสริมในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รหัสชุดวิชา : ชุดวิชา 60120   ชื่อชุดวิชา : หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
ครั้งที่ 1  :  วันที่  16 – 17  มกราคม  2564   จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 120 คน 
  

อาจารย์ผู้สอนเสริม ศูนย์สอนเสริมเดิม จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จงัหวัดเชียงใหม่ 12 
 - โรงเรียนสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 9 
2. อาจารย์ ดร.พัชรี  ผาสุข  - โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ห้องที่ 

1 
23 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส - โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ห้องที่ 
2 

21 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดนิันท์  อดิทิพ
ยางกูร 

- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี 21 

5. อาจารย์ ดร.วสุ  สวุรรณวหิค - โรงเรียนชลกันยานุกูล  จังหวัดชลบุร ี 15 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  โตอาจ - โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น 8 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา - โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
10 
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โปรแกรมท่ีใช้ในการสอนเสริมออนไลน์  MS Teams 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

วัน เดือน 
ปี 

เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม อาจารย์ผู้สอนเสริม 
โปรแกรมที่

ใช้ 

16 
มกราคม 
2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

สอนเสริม 
- หน่วยที่ 9 รายไดป้ระชาชาต ิ
- หน่วยที่ 10 ส่วนประกอบรายได้
ประชาชาติ และการก าหนดรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกรู 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

13.00 – 
15.00 น. 

2 
สอนเสริม 
- หน่วยที่ 11 การคลังและนโยบาย
การคลัง 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกรู 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

17 
มกราคม 
2564 

09.00 – 
12.00 น. 

3 

สอนเสริม 
- หน่วยที่ 12 การเงินและนโยบาย
การเงิน 
- หน่วยที่ 13 เงินเฟ้อ เงินฝืด และ
การว่างงาน 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกรู 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

13.00 – 
15.00 น. 

2 
สอนเสริม 
- หน่วยที่ 14 การค้าและการเงนิ
ระหว่างประเทศ 

1. ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อ.ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกรู 
5. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 
6. ผศ.รัชนี  โตอาจ 
7. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

MS Teams 

 
รวมชั่วโมงการสอน 10 ชั่วโมง  
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ข้อมูลการสอนเสริม 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Team  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
 

ชุดวิชา  60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
ก าหนดการ / รายช่ืออาจารย์ / สถานที่สอนเสริม /จ านวน 10 ชั่วโมง 
ครั้งที่ 1  :  วันที่  16 – 17  มกราคม  2564 

วันที่สอนเสริม รายช่ืออาจารย์สอนเสริม สถานที่สอนเสริม 
วันเสาร์ที่  

16 มกราคม 2564 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อาจารย์ ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดนิันท์  อดิทิพยางกูร 
5. อาจารย์ ดร.วสุ  สวุรรณวหิค 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  โตอาจ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

วันอาทิตย์ที่  
17 มกราคม 2564 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 
2. อาจารย์ ดร.พัชรี  ผาสุข 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดนิันท์  อดิทิพยางกูร 
5. อาจารย์ ดร.วสุ  สวุรรณวหิค 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  โตอาจ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
 


