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ตํารา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน  

ป ย ะ ศิ ริ   เรื อ งศ รี ม่ั น   “ป ระ เท ศ ไท ย กับ การค าระห ว า งป ระ เท ศ  ก ารค าสิ น ค าแล ะบ ริก าร”   

 ในเอกสารการสอนชุดวิชา ไทยในเศรษฐกิจโลก  เลมท่ี  1  หนวยท่ี 4  นนทบุรี   สาขาวิชา

 เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2559 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “การวิเคราะห การประมาณการ และการพยากรณอุปสงค”  ใน  เอกสารการสอน 

 ชุดวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ  เลมท่ี 1  หนวยท่ี 2  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2558 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “ความรูเบื้องตนทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ”  ใน  เอกสารการสอน 

 ชุดวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ  เลมท่ี 1  หนวยท่ี 1  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2558 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “การวิเคราะหนโยบายการเงินการคลังตามแบบจําลอง IS-LM”  ใน  เอกสารการสอน

 ชุดวิชา ทฤษฎีและนโยบายการเงิน  เลมท่ี 2  หนวยท่ี 10  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   

ปยะศิริ   เรืองศรี ม่ัน   “การวิ เคราะห โครงการด าน เศรษฐกิจและสั งคม”  ใน   เอกสารการสอน 

 ชุดวิชา การวิเคราะหโครงการ  เลมท่ี 1  หนวยท่ี 3  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “เศรษฐกิจสรางสรรคกับแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา 

 เศรษฐกิจไทย  เลมท่ี 2  หนวยท่ี 15  นนทบุรี  สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

 ธรรมาธิราช  2557 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”  ใน  เอกสารการสอน

 ชุ ด วิ ช า  เศ ร ษ ฐ กิ จ ไท ย   เล ม ท่ี  2  ห น ว ย ท่ี  14  น น ท บุ รี   ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ศ า ส ต ร 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2557 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน  

 เลมท่ี 2  หนวยท่ี 15  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2554 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร

 เบื้องตน  เลมท่ี 1  หนวยท่ี 1  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 2554 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “การคาระหวางประเทศการเงินระหวางประเทศและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ”  

 ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร การเมืองและการปกครองสําหรับผูนําชุมชน  เลมท่ี 1  

 หนวยท่ี 7  นนทบุรี  สาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2550  

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “นโยบายการเงิน นโยบายการคลังวัฏจักรธุรกิจ และปญหาของระบบเศรษฐกิจ”   

 ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร การเมืองและการปกครองสําหรับผูนําชุมชน  เลมท่ี 1  

 หนวยท่ี 6  นนทบุรี  สาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2550 
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ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  และสุวิทย  ไพทยวัตน  “การวิจัยทางเศรษฐกิจ”  ใน  ประมวลสาระชุดวิชา  การวิจัย

 ไทยคดี ศึกษา  เลมท่ี 1  หนวยท่ี 10  นนทบุรี  สาขาวิชาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

 ธรรมาธิราช  2549  ตอนท่ี 10.3  และตอนท่ี 10.4 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร และโรงรับจํานํา”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา  

 เลมท่ี 2  หนวยท่ี 8  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “อุปสงคและอุปทาน”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหารรัฐกิจ 

 เลมท่ี 1  หนวยท่ี 3  นนทบุรี  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตรระหวาง

 ประเทศ เลมท่ี 2  หนวยท่ี 12  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 2547 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “สินคาอุตสาหกรรมไทย”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยในเศรษฐกิจโลก  เลมท่ี 1  

 หนวยท่ี 7  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2546  

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “โครงสรางเศรษฐกิจไทย”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยในเศรษฐกิจโลก  เลมท่ี 1  

 หนวยท่ี 4  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2546 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  “แนวคิดเก่ียวกับการทํางานของระบบเศรษฐกิจ“  ในเอกสารการสอนชุดวิชา ไทยใน

 เศรษฐกิจโลก เลมท่ี 1 หนวยท่ี 1 นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 2546 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  และสุชาดา  ตั้งทางธรรม  “การลงทุนระหวางประเทศกับการพัฒนา”ใน  ประมวลสาระ

 ชุดวิชา เศรษฐศาสตร พัฒนา  เล ม ท่ี  2  หน วย ท่ี  10  นนทบุ รี   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2543  ตอนท่ี 1.3  และตอนท่ี 1.4  

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  และอรรฆยคณา  แยมนวล  “การคากับการพัฒนา”  ใน  ประมวลสาระชุดวิชา 

 เศรษฐศาสตรพัฒนา  เลมท่ี 2  หนวยท่ี 10  นนทบุรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

 ธรรมาธิราช  2543  ตอนท่ี 10.3  และตอนท่ี 10.4 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  และกุลลินี  มุทธากลิน  “ทิศทางและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย”  ใน  

 เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจไทย  เลมท่ี 2  หนวยท่ี 15  นนทบุรี  สาขาวิชาศิลปศาสตร  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2542  ตอนท่ี 15.2  ตอนท่ี 15.3  และตอนท่ี 15.4 

 

บทความทางวิชาการ 

ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน  และกุลลินี  มุทธากลิน  “การพัฒนาทางเลือก : วิถีทางสูการพัฒนาแบบยั่งยืนของ

 ประเทศไทย”  ใน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  2542 
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งานวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอาหารและอาหารแปรรูปของสินคาสุดยอด  

 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว และระดับ 4 ดาว ในจังหวัดราชบุรี, 2559 

หัวหนาโครงการวิจัย เรื่อง การติดตามบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

 2550 

หัวหนาโครงการวิจัย เรื่อง การติดตามมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เสนอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

 2549 

โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิจัย เสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 

โครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท แขนงวิชาเศรษฐศาสตร

 ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิจัย เสนอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 

โครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษานโยบายและมาตรการการคาเชิงรุก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 นักวิจัย เสนอ กระทรวงพาณิชย, 2547 

โครงการวิจัย  เรื่อ ง การประเมินหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณ ฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตรธุ ร กิจ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิจัย เสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 

โครงการยอย : ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรไทยในเชิงเศรษฐกิจ ในโครงการวิจัย เรื่องภูมิปญญาไทยในมิติอาหาร

 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ นักวิจัย เสนอ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2547 

โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 1 

 ของสถาบันพระปกเกลา  นักวิจัย เสนอ สถาบันพระปกเกลา, 2546 

โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต นักวิจัย

 เสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

โครงการวิจัย เรื่อง การปรับตัวเพ่ือการแขงขันภายใตองคการการคาโลก นักวิจัย เสนอ หอการคาไทย, 2542 

 

วารสารระดับชาติ 

         - 

 

วารสารระดับนานาชาติ 

         - 

 


	ปริญญาโท หรือ เทียบเท่า   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

