
กลุ่มที่ 1 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 

 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

1. รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา  085-922-5727  (m007totama@yahoo.com)  
2. รศ.รัฐวิชญญ์  จิวสวัสดิ์  02-504-8304 (ratawitjew@yahoo.com)  

 

วิทยานิพนธ์ 
ที่ ชื่อ-สกุล 

รหัสนักศึกษา 
ชื่อหัวข้อ ที่ปรึกษา 

1 น.ส.สุกัญญา  พลับขจร 
2576000067 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ผลิตน ้าดื่มในอ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

รศ.ดร.มนูญ 

2 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรรณิการ์ 
ชนากานต์กร 
2576000570 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย 

รศ.ดร.มนูญ 

3 น.ส.อัจฉราพร  จันทร์กล่้า 
2576001248 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการ
เลือกซื อสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs 
และ OTOP : สินค้าอาหารแปรรูปของ
จังหวัดนครปฐม 

รศ.ดร.มนูญ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
รหัสนักศึกษา 

ชื่อหัวข้อ ที่ปรึกษา 

1 น.ส.ฉัตรระวี  จินดาพล 
2576000257 

การศึกษาความคุ้มค่าการใช้แผงเซลล์
แส งอาทิ ตย์ แบบติ ดตั ง บนหลั ง ค า ใน
โรงพยาบาลเลิศสิน 

รศ.รัฐวิชญญ์ 

2 น.ส.ลลิตา  ทองอาบ 
2576000935 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าของ
ผู้บริโภคในร้านโชห่วย ร้านสะดวกซื อเซเว่น
อีเลฟเว่น และร้านสะดวกซื อซีเจ ในเขต
พื นที่จังหวัดเพชรบุรี 

รศ.รัฐวิชญญ์ 

3 น.ส.ธาริกา  เกิดสุข 
2576000869 

กรณีศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรม
การซื อชุดชั นในน้าเข้าจากต่างประเทศของ
สุภาพสตรีอายุ 15-34 ปี ในพื นที่อ้าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

รศ.ดร.มนูญ 

4 นายชาติชาย  เจริญศักดิ์ 
2576000679 

ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ภ า ษี อ า ก ร ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโต ราย SMEs ในท้องที่อ้าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.มนูญ 

 



กลุ่มที่ 2 

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

1. รศ.ดร.สมบัติ  พันธวิศิษฏ์ -  
2. อ.ดร.เรวดี  จรุงรัตนาพงศ์ 02-5048296 (rawadee@gmail.com) 
3. รศ.ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์ 081-611-7266 (orapann@gmail.com) 
4. รศ.ดร.พอพันธ์  อุยยานนท์ 081-934-5929 (porphant@yahoo.com) 

 
วิทยานิพนธ์ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
รหัสนักศึกษา 

ชื่อหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 น.ส.ทวิพร  สิงหชาติปรีชากุล 
2556000541 

การปลูกพืชพลังงานช่วยลดโลกร้อน อ.ดร.เรวดี 

2 น.ส.จิรฐา  ค้ารูญ 
2576000604 

ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อราคาทุ เรียนพันธุ์
หมอนทองตามฤดูกาลในภาคใต้ของไทย 

รศ.ดร.อรพรรณ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
รหัสนักศึกษา 

ชื่อหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 น.ส.ภัทราวดี  จารีย์ 
2566000838 

การวิ เคราะห์ประสิทธิภาพและต้นทุน
ผลผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตร
เคมีใน อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

อ.ดร.เรวดี 

2 น.ส.กุลวรางค์  วิเศษศาสตร์ 
2576000026 

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ (เบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ใน
จังหวัดนครปฐม 

รศ.ดร.อรพรรณ 

3 นางฉวีวรรณ  ศาสตร์นอก 
2586000040 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่ อบริ ก า รส้ านั ก ง านประกั นสุ ข ภ าพ
โรงพยาบาลขอนแก่น 

รศ.ดร.อรพรรณ 

 
  



กลุ่มที่ 3 
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 

 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

1. อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค  089-171-1365 (osk_107@yahoo.com) 
 
วิทยานิพนธ์ 
 - 
 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
รหัสนักศึกษา 

ชื่อหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 นางวีณา  ยาหน่าย 
2566001075 

การศึกษาโครงสร้างภาษีและประสิทธิภาพ
การจั ด เก็บภาษี เ งิน ได้ของส้ านักงาน
สรรพากรภาค 2 

 

2 นางนุชจีรา  สินค้า 
2576001305 

น โ ยบ าย รั ฐ  “กอช . ”  ใน  อ .หล่ ม สั ก              
จ.เพชรบูรณ์ ประชากรสนใจหรือไม่ 

 

 

หมายเหตุ: มอบให้ รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา ดูแลแทน อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค ในเบื องต้นก่อน  



กลุ่มที่ 4 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ เช่น ทฤษฎ ี

 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

1. ผศ.ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ 089-105-6261 (khunapinya@yahoo.com)   
2. ผศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส  081-911-9107 (pithaksu@yahoo.com)   

 
วิทยานิพนธ์ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
รหัสนักศึกษา 

ชื่อหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 น.ส.แสนดี  ม่วงศรีสันต์ 
2576000562 

การวิ เคราะห์ศักยภาพการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.อภิญญา 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
รหัสนักศึกษา 

ชื่อหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 นายศุภมิตร  ผิวผาด 
2576000281 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทภายหลัง
การใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว 

ผศ.ดร.พิทักษ์ 

2 น.ส.กาญจนี  พูลทจิตร 
2566001174 

ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการค้างช้าระเงินกู้สินเชื่อ
รายย่อยของธนาคารออมสินสาขาทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

ผศ.ดร.อภิญญา 

3 น.ส.ธันวดี  แซ่ตัน 
2566000762 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มขนส่ง
และโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.อภิญญา 

4 นายกฤตินันท์  ชนรักษ์ธรรม 
2576000398 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมและภาระหนี สิน
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.พิทักษ์ 

5 น.ส.นันทิการ์  นาคอาภา 
2576000505 

การแข่งขันอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของ
ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ผศ.ดร.อภิญญา 

6 นางอัมพร  หาญปรีชา 
2576000877 

ศักยภาพในการส่งออกสับประรดกระป๋อง
ของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 

ผศ.ดร.พิทักษ์ 

 

 


