
กำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. 256๔  
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน 256๔ เวลา ๑๓.๐0 – 1๖.๐0 น. 

------------------- 
 

กลุ่ม ๓  ณ กลุ่มทีม “Group 3: MFE Regular&Weekend Program (IS-ECON SEMINAR DAY)” 
กรุณามาลงทะเบียนเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๐ น. 
 

ลำดับ เวลานำเสนอ (น.) ชื่อ – สกุล (รหัสนักศึกษา) หัวข้อ 
1 ๑๓.๐0 – ๑๓.๐๕ นายณพธีร์  ธีระภัทรานนท์ 

(๖๑๒๐๓๑๓๐๐๕) 
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น
จัดส่งอาหารถึงที่ในสถานการณ์โควิด-19 

2 ๑๓.๐6 – ๑๓.10 นายณัฐภัทร  สุขสบาย 
(๖๑๒๐๓๑๓๐๒๑) 

พฤติกรรมการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายในการซื้อสินค้าออนไลน์ 

3 13.11 – 13.15 นายปรัชญา  ป้อมเอ่ียม 
(๖๑๒๐๓๑๓๐๒๔) 

ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทย                
ไปกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4 13.16 – 13.20  นางสาวอาทิตยา  ปวงคำ 
(๖๑๑๐๓๒๓๐๒๙) 

ทักษะความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
กรณีศึกษากลุ่มลูกจ้างเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5 13.21 – 13.25  นางสาวธนพร  ทรายสุวรรณ 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๐๔) 

การศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีชี ้วัดทางการเงินและ
ปัจจัยอื่นกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6 13.26 – 13.30  นางสาวณัฐกานต์  โพธิ์ศรี 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๐๖) 

เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างดอกเบี ้ยนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ต่อดัชนีการลงทุนภาคเอกชนไทย 

7 13.31 – 13.35 นายกิตติคุณ  อกอุ่น 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๐๗) 

ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ของ
ครัวเรือนในจังหวัดติดทะเลภาคใต้ 

8 13.36 – 13.40 นางสาวเพ็ญพิชญา  เชาวลิต 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๑๑) 

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากิจการกับสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นรายใหญ่ต่างชาติ ศึกษาในกลุ่มหุ้นยั่งยืน (ESG) 
Thailand Sustainability Investment 

9 13.41 – 13.45 นายวณิกกุล  บุญเลิศ 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๑๒) 

ค่าดัชนีจำนวนวันเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน ของเครื่องมือ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ Relative Strength index (RSI) 
เหมาะสมสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือไม ่

10 13.46 – 13.50 นางสาวปัฐมาภรณ์  สิบพลาง 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๑๘) 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการออนไลน์ในการ
ลงทุนกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด 



๒ 
 

ลำดับ เวลานำเสนอ (น.) ชื่อ – สกุล (รหัสนักศึกษา) หัวข้อ 
11 13.51 – 13.55 นายโยมกรณ์  วิชญ์ชโยนนท์ 

(๖๒๑๐๓๒๓๐๑๙) 
การว ิ เคราะห ์ เคร ื ่องม ือทางเทคน ิคเพ ื ่อพยากรณ์           
การเคล ื ่อนไหวราคาและผลตอบแทนของทองคำ              
โดยระบบอัตโนมัติ Expert Advisor ในตลาด Forex ด้วย
เทคนิค Golden cross, Dead cross และExponential 
Moving Average (EMA) 

12 13.56 – 14.00 นางสาววริษฐา  ชินรังสิกุล  
(๖๒๑๐๓๒๓๐๒๑) 

การศึกษาพฤติกรรมการเป็นหนี้และทักษะการบริหาร
จ ัดการหนี ้ส ินส ่วนบุคคล บนพื ้นฐานหลักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

13 14.01 – 14.05 นายอภิสิทธิ์  เมืองแสน 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๒๗) 

การพยากรณ์ราคาตราสารทางการเงินโดยใช้วิธีโครงข่าย
ประสาทแบบวนซ ้ ำ  (Recurrent neural networks 
RNNs) 

14 14.06 – 14.10 นางสาวสุกัญญา  โพธิ์อยู่ 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๒๙) 

ทักษะทางการเง ินก ับการก ่อหนี้ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

15  14.11 – 
14.15 

นายปภาวิชญ์  ศิริวรรณางกูล 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๓๔) 

ศึกษาผลการดำเนินงานด้านการจับจังหวะการลงทุน             
ของกองทุนรวมตราสารทุนที่ใช้นโยบายเชิงรุก ในตลาด
ขาขึ้นและขาลง ของประเทศไทย 

16 14.16 – 14.20 นายธนวันต์  สุระศันสนีย์ 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๓๘) 

ปัจจัยในการกำหนดปริมาณสินเชื่อ SMEs ของธนาคาร
พาณิชย์ไทย 

17 14.21 – 14.25 นายจาตุรนต์  เลไชยสงค์ 
(๖๒๑๐๓๒๓๐๔๔) 

การว ิ เคราะห ์ผลกระทบของหน ี ้สาธารณะต ่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT 

14.๒๖ – 16.๐๐ น.  ข้อเสนอแนะในภาพรวม รวมถึงการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
 
 
 


