
 
 
 
 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 ทางคณะมีอาจารย์ลาออกจากราชการและลาเพิ่มพูนความรู้ รวมถึงปฏิบั ติหน้าที่
ราชการต่างจังหวัด ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเศรษศศาตตร์ เมื่อคราวประชุมครังงที่ /22561 เมื่อวันที่   
ติงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชา 75140/ เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการตอน
และเพื่อให้นักศึกษาตามารถด าเนินการจัดท ารายงานกระบวนวิชา 75140/ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรายละเอียดดัง
แนบ 

 ทังงนีงขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาท่านใหม่และเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม่ 
ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อหารือในการด าเนินการจัดท ารายงานกระบวนวิชา 75140/ ต่อไป 
 
 According that there have been some lecturers resigning, taking a leave of absence, as well as being 
on duty in another province, Academic committee of Faculty of Economics has agreed to change 751409 
supervisors for students. 

 Students have to check and see your new supervisor by Friday, August 31, 
2018 for discussing about doing your report in 751409 course. 

 
  

ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชา 751409 
Announcement for Supervisor Changing in 751409 Course 



 
 
 

ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

1 571610120 นายธนวิชญ์ ปิยะเนติธรรม ความพึงพอใจในการเลือกใช้
ระบบตมาร์ทโฟน(Andriod, 
Windows, IOS) ของนักศึกษา
คณะเศรษศศาตตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

2 581611014 น.ต.กุลณัศ จักรเครือ วิเคราะหป์ัจจัยที่ท าให้ลูกค้า
ธนาคารไม่ตัดตินใจเลือกใช้
พร้อมเพย ์

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

3 581611027 น.ต.ชนิตา จันทะศิลา การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของ
โรงงานปรับปรุงคณุภาพนง า
เทศบาลนครเชียงใหม ่

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

4 581611064 น.ต.นภางคต์ิร ิ เขตตระการ ปัจจัยทางการตลาดที่มผีลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักราคา
ประหยดั (โฮตเทล) ของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 

 
 

 

 

 
 
  
  

นักศึกษาในความดูแลของ ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล 
Students under Asst.Prof.Dr.Kunsuda Nimanussornkul’s supervision 

 



 
 
 

ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

1 561611027 นายฉัตรณรงค ์ กิตติพัฒนากร ความต้องการใช้รถไฟ
ความเร็วตูงเต้นทางเชียงใหม ่- 
กรุงเทพฯ ของชาวเชียงใหม่ 

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

2 571610209 นายพฤกษ์ ภู่เพชร ปัจจัยการเลือกงานของ
แรงงานต่างด้าวภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

3 571611063 นายณัศชานันท์ ค าตา ผลกระทบจากการขึงนทะเบียน
แรงงานต่างด้าวในประเทศ
ไทย 

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

4 581611172 น.ต.ตุพตัรา หอมทอง ดัชนีความอยู่ดีทางเศรษศกิจ
ของครัวเรือน อ าเภอแมเ่มาะ 
จังหวัดล าปาง "Household 
Economics Well Being 
Index in Maemoh 
Lampang" 

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 

5 581611085 นายประตพชัย พรมมา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ
ต้องการแรงงานในจังหวัด
เชียงใหม ่

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

6 581610056 น.ต.เจนจริา แตนศิร ิ การวิเคราะห์โครงตร้างรายได ้
รายจ่าย หนีงติน และเงินออม
ของเกษตรกรที่ท าการเกษตร
เชิงเดี่ยว กรณศีึกษา 
เกษตรกรอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

7 581610062 น.ต.ชนนิกานต ์ ค าแดง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วม
และความพึงพอใจในการเป็น
ตมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน 
กรณ๊ศึกษา  :กองทุนหมู่บ้าน
ตันคือ ต าบลหนองผึงง อ าเภอ
ตารภี จังหวัดเชียงใหม ่

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

8 581610141 น.ต.นภตร ชุมภู ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของ
ตลาดเครื่องต าอาง 

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

นักศึกษาในความดูแลของ ผศ.ดร.นลิตรา  ไทยประเสริฐ 
Students under Asst.Prof.Dr.Nalitra Thaiprasert’s supervision 

 



ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

9 581610180 น.ต.ปัณฑารีย์   ฟูตระกลู ความต้องการความช่วยเหลือ
ตวัตดิการจากรัศของผู้ตูงอาย ุ
ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

10 581610205 น.ต.พลอย เพียรมานะกิจ พฤติกรรมการออมเพื่อการ
เกษียณของประชากรวัย
ท างานอายุไม่เกิน 39 ปี ท่ีมี
รายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อ
เดือน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 

11 581610245 น.ต.มณฑิตา ปัญญามลู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดตินใจเลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นเรียกรถยนต์ของ
ผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัด
เชียงใหม ่

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

12 581610288 นายศุศิพงศ์ ตุขปัน การบริหารและการจดัการ
โฮมตเตย์บ้านห้วยนง ากืน อ.

เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

13 581610304 นายติทธิโรจน ์ เชืงอผู้ด ี การศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยที่ต่งผลต่อการใช้
ตารเคมีก าจดัศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ท านาในต าบลวังไม้
ขอน อ าเภอตวรรคโลก 
จังหวัดตุโขทัย 

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

14 581610347 น.ต.อาทิตยา นาคตุวรรณ ความคุ้มค่าของการเข้าร่วม
เป็นตมาชิกตหกรณ์เซรามิก
และหัตถอตุตาหกรรมล าปาง 
จ ากัด ของผู้ประกอบกิจการ
ผลิตภณัฑ์เซรามิก ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

 

  



 
 
 

ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

1 571610163 นายบดินทร ์ มูลมั่ง ปัจจัยใดที่ท าให้นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เรียน
จบแล้วยังว่างงาน 

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

2 571610260 นายรณกฤต ปุกหุต วิเคราะหป์ัจจัย
ภายในประเทศท่ีต่งผลให้เกิด
การเปลีย่นแปลงเศรษศกิจใน
ไทย ณ ปัจจุบันโดย
เปรียบเทยีบกับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษศกิจ
ภายในประเทศในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 

3 581610357 นายไชยภพ ณ นคร การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อ
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ของภาคครัวเรือนในเขต  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

4 581610361 น.ต.ตริตาภรณ ์ ธรรมชัย การวิเคราะห์ต้นทุน - 
จุดคุ้มทุนของหนังตือพิมพ์อ่าง
แก้ว 

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

5 581610364 น.ต.พิมพ์ประภตั ผลรัตนไพบลูย ์ เจตคต ิความรู้ความเข้าใจ 
และการใช้บริการพร้อมเพย์
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

6 581610365 น.ต.มญชุ์พิชา เกืงอกูล พฤติกรรมการซืงอตินค้าและ
บริการจากการโฆษณาของ
แอพพลิเคชั่น shopee ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
จังหวัดเชียงใหม ่

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

7 581610371 น.ต.อัญมญัญ ์ ช่างค า ปัจจัยที่ต่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ K plus 
ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

นักศึกษาในความดูแลของ ผศ.ดร.ประพัฒชนม์  จริยะพันธุ์ 
Students under Asst.Prof.Dr.Prapatchon Jariyapan’s supervision 



ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

8 581611030 นายชัยนรินท ์ พรรณจิรโรจน ์ Analyzing Bitcoin using A 
general asset theory. 

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 
 

9 581611051 น.ต.ทิพธัญญา เชืงอติงห์ Behavior and satisfaction 
of students in Chiang Mai 
University to using s1 car 
park in Chiang Mai 
University. 

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 
 

10 600111803 Masahiro Araki Life Cycle Assessment of 
Khom Loy through 
Economical Integration 
Method. 

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์
Lect.Dr.Tatcha Sudtasan 

 

  



 
 
 

ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

1 571610338 นายตุกฤษฎิ ์ พูลเพิ่ม ท าไมแรงงานไทยถึงรายได้น้อย อ.ดร.ภารวี มณีจักร 

2 581611082 น.ต.ปณิชา ตืบตาย ปัจจัยที่ต่งผลทางลบต่อการ
ตัดตินใจมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยของชาวต่างชาติ Nagative 
factor affecting to foreigner 
on Thailand tourism 

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 

3 581611098 น.ต.พิมลณัศ บุญมาปลูก ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการที่
พักแบบเกตต์เฮาต ์บริเวณถนน
นิมมานเหมินทร ์

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ่

4 581611099 นายพีรพงศ์ คนโต ทัศนคติของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
โครงการรถไฟฟ้ารางเบา
เชียงใหม่ โครงข่ายทางเลือก A 
และ B  

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

5 581611100 นายภวินท์ ตุขตวัตดิ ์ ประมาณรายได้แตล่ะช่วงอายุ 
(เช่น 20-30, 31-40, 41-50,...) 
โดยเฉลี่ยของประชากรไทย เพื่อ
วัดความตามารถในการบริโภค 

อ.ดร.ภารวี มณีจักร 

 

  

นักศึกษาในความดูแลของ อ.สมศักดิ์  วงศ์ปัญญาถาวร 
Students under Lect. Somsak Wonkpanyathaworn’s supervision 

 



 
 
 

ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

1 571615502 Haoran Lei How Automotive industry 
affects to the U.S. 
economy. Lontribution of 
the Automative industry 
to U.S. economy. 

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์
Lect.Dr.Tatcha Sudtasan 

2 571615507 Liu Xiong   อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 
Lect.Dr.Woraphon Yamaka 

3 571615524 Wanxiong He                                                                   อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 
Lect.Dr.Woraphon Yamaka 

4 571615534 Zeqi Qin China and Thailand 
mechanical and 
electronic products trade 
analysis' 

อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 
Lect.Dr.Woraphon Yamaka 

5 581615504 Shi Kai Analysis on the trade 
potential of China and 
Thailand under the Belt 
and Road. 

อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 
Lect.Dr.Woraphon Yamaka 

6 581615505 Hexing Liu China to Thailand 
outbound market and 
the reasearch of Chinese 
tourists' evaluation and 
effect. 

อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 
Lect.Dr.Woraphon Yamaka 

7 581615509 Yaqian Yang   อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 
Lect.Dr.Woraphon Yamaka 

8 581615510 Li Zhao Research on China and 
Thailand tourism market 
price chaos causes and 
analysis. 

อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 
Lect.Dr.Woraphon Yamaka 

 

  

นักศึกษาในความดูแลของ ผศ.ดร.Jianxu Liu 
Students under Asst.Prof.Dr.Jianxu Liu’s supervision 



 
 
 
 
 

ล าดับ 
NO. 

รหัสนักศึกษา 
ID. 

ชื่อ-สกลุ 
Name 

ชื่อหัวข้อ 
Title 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม ่
New Supervisor 

1 581610269 นายวัชรภูม ิ ค าปัญญา อุปตงค์ที่มีต่อการรับชม
การแข่งขันกีฬา E-SPORT 
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 

2 581610267 นายวตุธร ขอพลอยกลาง ประมาณค่าใช้จ่ายในการ
รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก 

อ.ดร.วรพล ยะมะกะ 

3 581610187 นายปิยราช เถายศ ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษา
คณะเศรษศศาตตร์เลือกใช้
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ 
Apple และ Samsung 

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

4 581610079 นายไชยพร เปรมตวัตดิ ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกศึกษาภาษาทีต่ามใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

อ.เตาวลักษณ์ ด้วงอิน 

5 581610198 นายพรนารายณ ์ จิรกุลศภุากรติร ิ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
จ่ายผ่าน QR Payment 
ของผู้ซืงอและผู้ขายใน
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

6 5 1610244 นายรมณ แก้วพิน ความเตม็ใจจ่ายและความ
พึงพอใจในการเลือกใช้
บริการรถไฟขบวนด่วน
พิเศษอุตราวิถี กรุงเทพ-
เชียงใหม ่

อ.ดร.ทัชชา ตุตตตันต ์

 

นักศึกษาในความดูแลของ อ.ดร.ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์ 
Students under Lect.Dr.Pairach Piboonrungroj’s supervision 


