
Paper 

No.

ผูนําเสนอ หนวยงาน ชื่อบทความ สถานที่ เวลาที่นําเสนอ

0003 โสภาพรรณ พลเยี่ยม บจก. ไดนามิค กรุป โปรดักส ความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได

จากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชและคุณภาพ

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

Room 3 13.20-13.40 น.

0004 ษิรินุช นิ่มตระกูล บัญชี  ม.หอการคาไทย ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่

ทํากับลูกคาที่มีตอความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

Room 3 13.40-14.00 น.

0005 กาลัญ วรพิทยุต นิเทศศาสตร   ม.หอการคาไทย พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสารแบรนดใน

สถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19: 

การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน

Room 3 09.20-09.40 น.

0006 สรลักษณ พงษโพธิ์ นิเทศศาสตร   ม.หอการคาไทย การสื่อสารและแนวคิดการปฏิบัติการ

ขาวสารที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ

ดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลน

Room 3 09.40-10.00 น.

0007 บัญยง พูลทรัพย วิทยาลัยนิเทศศาสตร  ม.ราชภัฏ

สวนสุนันทา

การเลาเรื่องและความเปนประพันธกรใน

ภาพยนตรของนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์

Room 3 10.00-10.20 น.

0009 พรสถิตย มีพรปญญาเลิศ บริหารธุรกิจ  ม.หอการคาไทย การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับการสั่ง

อาหาร กรณีศึกษา: รานแซบวัน

Room 5 09.00-09.20 น.

0010 นภารัตน พฤกษสุราลัย นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย การเปดรับและการรับรูของนักศึกษาปริญญา

ตรีที่มีตอการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปการศึกษา 2564

Room 3 10.20-10.40 น.

0011 อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล นิติศาสตร ม.หอการคาไทย แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน

กรรมการสงเคราะห

Room 4 09.00-09.20 น.

รายชื่อผูผานการประเมินใหนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC National Conference) ครั้งที่ 6 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

ประชุมออนไลนผานระบบ Cisco Webex

 (ผูจัดงานจะแจงรายละเอียดพรอมคูมือการลงทะเบียนและการนําเสนอผลงานผานทาง Email ที่ทานไดระบุไว)
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0012 สุจริต บายแสง วิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การดูดซับบิวทานอลจากสารละลายอะซิโตน บิว

ทานอล เอทานอลดวยตัวดูดซับ พอลิอีเทอรบ

ลอกเอไมดที่มีรูพรุน

Room 5 10.40-11.00 น.

0013 ทรงพล ทาหิน นิติศาสตร ม.หอการคาไทย การใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ (Sex Creator) 

โดยชอบดวยกฎหมาย

Room 4 09.20-09.40 น.

0014 สันตชัย รัตนนนท วิศวกรรมศาสตร ม.หอการคาไทย การพยากรณราคาสินคาเกษตรรายปของ

ประเทศไทยดวยตัวแบบโครงขายประสาทเทียม

แบบปอนไปขางหนา

Room 5 13.00-13.20 น.

0015 จเด็จ วันทะนะ นิติศาสตร ม.หอการคาไทย ปญหาทางกฎหมายและขอเสนอแนะสําหรับ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการลงทุนโดย

การดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศ

ไทย

Room 4 09.40-10.00 น.

0017 เกศศิริ เหลาวชิระสุวรรณ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

ของศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ

Room 2 10.20-10.40 น.

0018 ฮาฟษ  กาเส็มสะ ศึกษาศาสตร  ม.สงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี

การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัด

ชายแดนใต

Room 3 11.20-11.40 น.

0019 สุธิดา สมสืบ เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร คุณลักษณะของกาแฟสกัดเย็นที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

Room 1 09.00-09.20 น.

0020 คณิน จินดารัตนวงศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            

ม.หอการคาไทย

การศึกษาการตัดสินใจใชระบบชวยในการ

ตัดสินใจชวยในการตรวจสอบขอมูลสินคา

กรณีศึกษา บริษัทเอาทซอรสแหงหนึ่ง

Room 5 09.20-09.40 น.

0021 ณพทัศน เล็กพูนเกิด สถาปตยกรรมศาสตร ม.ศิลปากร การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบ

สถานีรถไฟฟาบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถาย และ

สถานีไมเปลี่ยนถาย กรณีศึกษา ชวงสถานีราช

ดําริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี

Room 5 13.20-13.40 น.

0022 ทนงศักดิ์ เศษออน บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแกน ความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและ

ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน

Room 2 10.40-11.00 น.

0023 ตุลาคํา อินทุลาด เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ปจจัยกําหนดปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

ใน สปป ลาว

Room 2 09.00-09.20 น.

0024 ตุนี่ วิพรมมะวงสา เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การศึกษาความตองการปริมาณเงินของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Room 2 09.20-09.40 น.
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0025 ตระหนักจิต ยุตยรรยง นิเทศศาสตร   ม.หอการคาไทย การรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของผูสูงอายุใน

เขตกรุงเทพฯ

Room 3 10.40-11.00 น.

0027 พลวุฒิ ทัสสะ นิติศาสตร ม.หอการคาไทย ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชคริปโทเคอร

เรนซีเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการ

Room 4 10.00-10.20 น.

0028 อัทธ พิศาลวานิช เศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย การศึกษาเพื่อวิเคราะหโอกาสและผลกระทบ

ของสินคาเกษตรและอาหารของไทยจากการเขา

รวมความตกลง CPTPP

Room 2 09.40-10.00 น.

0029 ณัฐณิชา โปรยรุงทอง วิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การศึกษาอัตราสวนไฮโดรเจล PNIPAM/SA 

สําหรับการตรึงอนุภาคซิลเวอรนาโนบนเยื่อแผน

ผสม

Room 5 11.00-11.20 น.

0030 ธงชัย ศรีวรรธนะ เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร อิทธิพลของผูรับรองตราสินคา การปรากฎ

ทางไกลและการไหลที่มีตอผลลัพธการเปน

ผูสนับสนุน

Room 1 09.20-09.40 น.

0031 พรพิมล  ไชยสนิท การจัดการ ม.แมฟาหลวง ศึกษาพฤติกรรมและความตองการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยสําหรับการจัดการ  

สวนประสมทางการตลาดในแหลงทองเที่ยว

เชิงสุขภาพประเภทน้ําพุรอน  กรณีศึกษา

น้ําพุรอนทุงเทวี  จังหวัดเชียงราย

Room 1 13.40-14.00 น.

0032 พรนภา มาเสม นิติศาสตร ม.หอการคาไทย การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยใน

โรงพยาบาล ( กรณีศึกษาประเทศไทยและ

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี )

Room 4 10.20-10.40 น.

0033 บุริศร สัมมาพรต นิติศาสตร ม.หอการคาไทย ปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกในประเทศ

ไทย

Room 4 10.40-11.00 น.

0034 ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห นิติศาสตร ม.หอการคาไทย ปญหาความหลากหลายทางเพศใน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541

Room 4 11.00-11.20 น.

0035 ดร.ศิริพรรณ เขื่อนขายแกว บัญชี ม.หอการคาไทย การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชกรอบ

แนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคง

ปลอดภัย กรณีศึกษา: บริษัทเทคโนโลยี

สารสนเทศดานการเงิน

Room 3 14.00-14.20 น.
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0036 อาภัสรา เทพจํานงค นิติศาสตร ม.หอการคาไทย ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชสิทธิยื่นคํารองตอศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการกระทําที่ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Room 4 11.20-11.40 น.

0037 กนกพร ศรีเสน สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม      

  ม.ธรรมศาสตร

ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาดที่สงตอความ

ภักดีของผูบริโภค กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง

Room 1 09.40-10.00 น.

0038 วริษฐา แสงภักดี การจัดการโลจิสติกส บริหารธุรกิจ

และการบัญชี ม.ขอนแกน

การศึกษาการจัดการคลังสินคาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของรานขายชําแหงหนึ่งในจังหวัด

นครราชสีมา

Room 2 11.00-11.20 น.

0039 เบญริสา ลิ่มอนุรักษสกุล วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร องคประกอบของความเสี่ยงการพัฒนา

ซอฟตแวรบนระบบคลาวดที่สงผลตอความ

ลมเหลวในโครงการ

Room 5 09.40-10.00 น.

0040 พฤทธิ์ เทศจีบ บริหารธุรกิจ  ม.หอการคาไทย การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ทํางานดิจิทัลใน

องคกร

Room 1 10.00-10.20 น.

0041 รุงรัตน ชัยสําเร็จ นิเทศศาสตร   ม.หอการคาไทย การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในหวงโซอุปทาน: แนวทางการศึกษาและ

ออกแบบกลไกการสื่อสารเพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมของผูประกอบการและผูบริโภค

Room 3 09.00-09.20 น.

0042 วีระยุทธ แกแงว บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแกน การศึกษาการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน: 

กรณีศึกษา ลานสุริยาพืชผล อําเภอคําตากลา 

จังหวัดสกลนคร

Room 2 11.20-11.40 น.

0043 จารุวรรณ เวียงคํา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.หอการคาไทย

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปน

เหยื่อ อาชญากรรมทางไซเบอรของผูใชสมารต

โฟนในประเทศไทย

Room 5 10.00-10.20 น.

0044 เปรมฤทัย ศรีสุวรรณ บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแกน การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชา

อยูอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียมพรอม

อยู ในเขตกรุงเทพมหานคร

Room 2 11.40-12.00 น.

0045 ขวัญนภา เรืองนาค บริหารธุรกิจ  ม.หอการคาไทย คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงาน  กรณีศึกษา : 

บริษัทคาปลีกแหงหนึ่ง

Room 1 10.20-10.40 น.

Page 4 of 8



Paper 

No.

ผูนําเสนอ หนวยงาน ชื่อบทความ สถานที่ เวลาที่นําเสนอ

0046 ระพีพัฒน ชวนตระกูล วิศวกรรมศาสตรเเละเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ม.ศิลปากร

การลดของเสียในกระบวนการรีดลวดโดยใช

เทคนิค FMEA สําหรับการผลิตเครื่องมือแพทย

ตัวอยาง

Room 5 11.20-11.40 น.

0047 วัฒนชัย พฤกษกานนท วิศวกรรมศาสตร ม.หอการคาไทย การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยดวยโปรแกรมอารกวิว จีไอเอส 

กรณีศึกษา : เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Room 5 13.40-14.00 น.

0049 พรพิมล  ไชยสนิท การจัดการ ม.แมฟาหลวง การพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา

 ชุมชนบานโปงเทวี  จังหวัดเชียงราย

Room 1 14.00-14.20 น.

0050 จิรายุ สองสวาง บัญชี ม.หอการคาไทย ความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Room 3 14.20-14.40 น.

0053 ปกรณ วิญูหัตถกิจ นิติศาสตร ม.หอการคาไทย การกํากับดูแลโฆษณาเพื่อคุมครองผูบริโภคใน

กิจการโทรทัศนแบบ OTT ของประเทศไทย

Room 4 11.40-12.00 น.

0054 พิชญากานต ศรีอุดร นิติศาสตร ม.หอการคาไทย ความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรมผู

ใหบริการขนสงอาหารในประเทศไทย

Room 4 13.00-13.20 น.

0056 นาซีฟะห โตะเจะ นิติศาสตร ม.หอการคาไทย การกํากับดูแลตนเองของธุรกิจสื่อดานเนื้อหา 

(Content) บนแพลตฟอรมออนไลนในกิจการ

โทรทัศนของประเทศไทย

Room 4 13.20-13.40 น.

0057 วราภัสร บุตรขุนทอง นิติศาสตร ม.หอการคาไทย ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของเด็กบน

อินเทอรเน็ต

Room 4 13.40-14.00 น.

0059 จิราภรณ วังสตัง บริหารธุรกิจ  ม.หอการคาไทย แนวทางการเพิ่มยอดลูกคาสินเชื่อโครงการ

นวัตกรรมดี มีเงินทุน  กรณีศึกษา ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

มีนบุรี

Room 1 10.40-11.00 น.

0060 ศิรินทิพย บุญมีพิพิธ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

การศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับ ชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ

Room 5 10.20-10.40 น.

0061 วรรณิยา เกษรจันทร นิติศาสตร ม.หอการคาไทย สิทธิของทรัพยอิงสิทธิ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

สิทธิการเชาของตางประเทศ

Room 4 14.00-14.20 น.
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0062 อัญรินทร เกียรติกนกสิงห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

การศึกษาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมตอการ

ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ผานชองทาง

ออนไลนของกลุมเจนเนอเรชั่น Y ในประเทศ

ไทย

Room 1 11.00-11.20 น.

0063 อภิชา กรีมาบุตร ศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร การวิเคราะหองคประกอบของแบบวัดความ

เปนพลเมืองตื่นรูของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

Room 3 11.40-12.00 น.

0064 ขวัญสุดา ยืนชีวิต นิติศาสตร ม.หอการคาไทย การพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทออนไลน 

สําหรับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

Room 4 14.20-14.40 น.

0065 พัชรีพร ทองแจง บัญชี ม.หอการคาไทย ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของ

รายไดและการเติบโตของสินทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย

Room 3 14.40-15.00 น.

0066 ศิราวิชญ บัวครื้น คณะวิศวกรรมศาสตรเเละเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ม.ศิลปากร

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดวย

วิธีการจัดลําดับการผลิต ของการผลิตเครื่องมือ

แพทยตัวอยาง

Room 5 14.00-14.20 น.

0067 กัญญาณัฐ กะการดี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

ปจจัยการพัฒนาดานดิจิทัลในการบริหาร

จัดการ กรณีศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Room 1 11.20-11.40 น.

0068 ประภาพร พรพิทักษโกศล นิติศาสตร ม.หอการคาไทย การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาว : 

ศึกษากรณีประเทศไทยเปรียบเทียบกับ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

สาธารณรัฐสิงคโปร

Room 4 14.40-15.00 น.

0069 ธีรฉัตร เสงี่ยมลักษณ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย แนวทางการเพิ่มปริมาณการใชบริการสินเชื่อ

สวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจของธนาคารออมสินสาขาแคราย 

จังหวัดนนทบุรี

Room 2 13.00-13.20 น.

0070 ณัฐพล สุวรรณรินทร วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร องคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ

แอพพลิเคชั่นกวดวิชาของเจเนอเรชั่นแซดใน

ประเทศไทย

Room 1 11.40-12.00 น.
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0072 วชิระ อริยวัฒนวงศา ภาควิชาบัญชี บริหารธุรกิจ ม.

เกษตรศาสตร

ผลกระทบจากความเปนเจาของภายในตอการ

เกิด Underpricing  ของหุนเพิ่มทุนในประเทศ

ไทย

Room 2 13.20-13.40 น.

0075 ภูมิเทพ สืบแกว ศึกษาศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณ

จําลอง รวมกับการใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6

Room 3 13.00-13.20 น.

0076 รุงทิวา กลิ่นดอกไม ภาควิชาบัญชี บริหารธุรกิจ ม.

เกษตรศาสตร

การประยุกตใช Robotic Process 

Automation (RPA) ในกระบวนการทํางาน

ดานบัญชี: กรณีศึกษาธุรกิจรับเหมากอสราง

Room 3 15.00-15.20 น.

0078 เอกรินทร วรุตบางกูร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

ผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 

ตอกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

Room 2 13.40-14.00 น.

0079 ยศวินกาญจน กอบกาญ

จนพฤติ

บัญชี ม.รังสิต ความสัมพันธของรายการสัญญาเชาภายใต 

TFRS 16 กับราคาหลักทรัพยของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Room 3 15.20-15.40 น.

0080 สิรยากร โชติเศรษฐา การทองเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ ม.หอการคาไทย

การศึกษานวัตกรรมการบริการ ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการสปา ในโรงแรมระดับ 5 

ดาว ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Room 1 14.20-14.40 น.

0081 รุงโรจน เย็นชัยพฤกษ เศรษฐศาสตร วิทยาการจัดการ ม.

สวนดุสิต

ปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่

เที่ยวในประเทศไทย

Room 2 10.00-10.20 น.

0082 รัตนวดี นาควานิช นิเทศศาสตร   ม.หอการคาไทย การสรางภาพจากขอมูล (Data  

Visualization) ของสื่อมวลชนไทย

Room 3 11.00-11.20 น.

0084 สุภาพ วังคีรี คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร การวิเคราะหอันตรายกระบวนการผลิตที่

เกี่ยวของกับการใชแอลกอฮอลในโรงงานผลิต

เครื่องสําอาง เพื่อความปลอดภัย

Room 5 14.20-14.40 น.

0085 ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย การเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.

เกษตรศาสตร

Empirical Behaviors of Stock Returns and 

Volatility in the Stock Exchange of 

Thailand

Room 2 14.00-14.20 น.
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0086 อภิชญา วริกูล วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)

 คณะวิศวกรรมศาสตร ม.

เกษตรศาสตร

การออกแบบและปรับปรุงสถานีงานของ

พนักงานในแผนกการผลิตนมกลอง UHT 

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม

ราชปถัมภ)

Room 5 14.40-15.00 น.

0087 เฉลิมชนม ไวศยดํารง คณะวิศวกรรมศาสตร ม.หอการคาไทย การปรับปรุงกระบวนการการหยิบและบรรจุ

สินคาในธุรกิจคาสงสินคาและเวชภัณฑ ดวย

เทคนิคการศึกษางานและการพัฒนาโปรแกรม

ทํางานที่สอดคลองดวยชุดคําสั่ง SAP Data 

Interface Application (SAP DI API)

Room 5 15.00-15.20 น.

0088 เซี่ย เหยียนหลิน บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

ของพนักงานประจําปากชอง บริษัท ไชนา 

เรลเวย ดีไซน คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย)

Room 1 13.00-13.20 น.

0089 ธนธน กาญจนแกว วิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ม.หอการคาไทย

ผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมหุนไทย

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเทียบกับดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

Room 2 14.20-14.40 น.

0090 โพยมพร รักษาชล เทคโนโลยีการจัดการ ม.ราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การศึกษาสุขภาพธุรกิจของผูประกอบการ

เครื่องแกงเมืองคอน โซนเขา โซนปา โซนนา 

โซนเล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Room 1 13.20-13.40 น.

0091 ระวีวรรณ เหล็งขยัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการ

คัดเลือกหลักทรัพยและการจับจังหวะเวลาการ

ลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนชนิดจายเงิน

ปนผลและไมจายเงินปนผล โดยใชแบบจําลอง

ของ Treynor and Mazuy และของ 

Henriksson and Merton

Room 2 14.40-15.00 น.

0092 รัชชุกร จรวิรัตน การทองเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ ม.หอการคาไทย

แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อสงเสริม

การตลาด

ของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอําเภอ

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม

Room 1 14.40-15.00 น.
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