
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้จากผลงานวชิาการหรือผลงานวิจยั ของคณาจารย ์นกัวจิยั นกัวชิาการ 

นกัศึกษา บุคคลทัว่ไป 

2. เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาในงานวชิาการต่อไป 

ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ 

 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

บรรณาธิการบริหาร 

  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั 

ผูอ้  านวยการบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

ประจ ากองบรรณาธิการ 

1. รองศาสตราจารย ์ ชฎาพร  ฑีฆาอุตมากร 

2. รองศาสตราจารย ์ ดร.ปิยะฉตัร  จารุธีรศานต ์

3. รองศาสตราจารย ์ สมจิตร   ลว้นจ าเริญ 

4. รองศาสตราจารย ์ ขนบพนัธ์ุ   เอ่ียมโอภาส  

5. รองศาสตราจารย ์ ดร.ธญัปวีณ์  รัตนพงศพ์ร 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์ มีใจซ่ือ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มลัลิกา  ธรรมจริยาวฒัน์ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วงศธี์รา  สุวรรณิน 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทศันีย ์  สิราริยกุล 

10. อาจารย ์ดร.ศุภสิทธ์ิ    จารุพฒัน์หิรัญ 

11. อาจารย ์ดร.นรพล    จินนัทเ์ดช 

12. อาจารย ์ดร.พรมนสั    สิริธรังศรี 

การประชุมวชิาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 



13. อาจารย ์ดร.นีลนารา    วงษเ์กิด 

14. อาจารย ์ดร. สุรเชษฐ์   โซวเกียรติรุ่ง 

15. อาจารย ์ดร. สนิทนุช    นิยมศิลป์ 

16. อาจารยเ์จษฎา    อธิพงศว์ณิช 

17. อาจารยปุ์ณณะ   คงสวา่ง 

18.  อาจารยกิ์จจา    ฉลาดพจนพร 

19.  อาจารยแ์กว้กญัญา    ตั้งสุวรรณรังษี 

20.  อาจารยทิ์พชญา    พึ่งชาญชยักุล 

ประจ ากองจดัการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทศันีย ์ สิราริยกุล 

เหรัญญิก 

 นางวภิา  คงสพสิน 

นโยบายการพิมพ ์
วารสารรายปี  ออกปีละ 1 คร้ัง 

การเผยแพร่ 

 http://www.ba.ru.ac.th 

ส่งบทความตีพิมพไ์ดท่ี้ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240 
โทร. 02-310-8226-7 , 02-310-8210 

 

 

 

 



ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

 รายนามผูท้รงคุณวฒิุภายในมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1. รองศาสตราจารย ์ ดร. สุรเสกข ์ พงษห์าญยทุธ 

2. รองศาสตราจารย ์ ดร. ปิยะฉตัร  จารุธีรศานต ์

3. รองศาสตราจารย ์ ดร. ธญัปวีณ์  รัตนพงศพ์ร 

4. รองศาสตราจารย ์ สมจิตร   ลว้นจ าเริญ 

5. รองศาสตราจารย ์ ธีระเดช   ร้ิวมงคล 

6. รองศาสตราจารยช์ฎาพร  ฑีฆาอุตมากร 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มลัลิกา  ธรรมจริยาวฒัน์ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วงศธี์รา    สุวรรณิน 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทศันีย ์  สิราริยกุล 

10. อาจารย ์ดร.นรพล    จินนัทเ์ดช 

11. อาจารย ์ดร. ศุภสิทธ์ิ   จารุพฒัน์หิรัญ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1. รองศาสตราจารย ์ ดร. เรือโททวศีกัด์ิ รูปสิงห์ 

2. รองศาสตราจารย ์ ดร. เชาว ์  โรจนแสง 

3. รองศาสตราจารยสุ์ขจิตต์  ณ  นคร 

4. รองศาสตราจารย ์อรุณี   นรินทรกุล ณ อยธุยา 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. อรุษ     คงรุ่งโชค 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. สมยศ  อวเกียรติ   

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งท่ี ๑ 

วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องกรุงไทย ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ :  อาจารย์ ดร.นรพล  จินันท์เดช และ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด 

ผู้ด าเนินรายการ :  อาจารย์ ดร.เมธาวี  อนิวรรตนพงษ์ 

ล าดบั ช่ือเร่ือง ผู้จดัท า สังกดั/หน่วยงาน เวลา 
1 CLUSTER’S GROWTH AND ENERGY DEMAND SIMULATION 

MODEL : A SPILLOVER CASE STUDY FROM CLUSTER 
DYNAMIC 

Surapong Soponkij Rattanakosin College for Sustainable Energy Environment, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin, Salaya, Phuttamonthon, Nakorn 
Pathom 73170, Thailand  tokenn@hotmail.com 

10.15-10.30 น. 

2 THE IMPACT OF DEMAND MANAGEMENT CAPABILITIES 
AND SUPPLY MANAGEMENT CAPABILITIES ON LOGISTICS 
INTEGRATION: A LITERATURE REVIEW AND CONCEPTUAL 
MODEL DEVELOPMENT   

Narongchai Kitrangsikul   
Chanongkorn Kuntonbutr 

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi,  
T.Klong Hok, Thanyaburi Pathum Thani 12110 

10.30-10.45 น. 

3 การจดัการซากขวดพลาสติกเพ่ือลดปริมาณขยะท้ิงรวม คุณศิรภทัร เบญจวารี ผูก่้อตั้ง โครงการ  RETURN  SOLUTION และ บริษทั รีฟัน จ ากดั 10.45-11.00 น. 

4 การจดัการภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดของโครงการหน่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ ์

รศ.ดร. ปิยะฉตัร จารุธีรศานต์  
อ.ดร.ปริญญาภรณ์  แสงสุข  

อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั รามค าแหง  
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

11.00-11.15 น. 

5 การพฒันาองคก์ารดว้ยจริยธรรม เพื่อสร้างทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพ 
ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงบวกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือ
พฒันาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรม” เพ่ือการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืในภูมิภาคอาเซียน 

ผศ.ดร. มลัลิกา ธรรมจริยาวฒัน์  
อ.ศาวติรี ธนกิจเจริญพฒัน์  

 

อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรามค าแหง อาจารยป์ระจ า
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

11.15-11.30 น. 

6 การยอมรับการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ของ
ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาท 

อ.วจิิตร จารุโณประถมัภ ์ อาจารยป์ระจ า คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 11.30-11.45 น. 

 

 

 

ห้องกรุงไทย ชั้น ๓ 

mailto:tokenn@hotmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งท่ี ๑ 

วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องกรุงไทย ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ :  อาจารย์ ดร.นรพล  จินันท์เดช และ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด 

ผู้ด าเนินรายการ :  อาจารย์ ดร.เมธาวี  อนิวรรตนพงษ์ 

 

ล าดบั ช่ือเร่ือง ผู้จดัท า สังกดั/หน่วยงาน เวลา 
7 ความสอดคลอ้งของบุคลากร งาน  ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารพยาบาลวชิาชีพ 
นายแพทยว์ทูิร  จิตตาณิชย ์ 

 
อ.ดร.สนิทนุช  นิยมศิลป์  

แพทยป์ระจ าคลินิก (คลินิกหมอวทูิร) 
แพทยท่ี์ปรึกษาทางโรคผิวหนงั โรงพยาบาลพทุธโสธร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

11.45-12.00 น. 

8 ผลกระทบจากคลงัขอ้มูลสู่ความสามารถในการแข่งขนัผา่นธุรกิจ
อจัฉริยะ 

ผศ.ดร.ณทัณรงค ์   จตัุรัส                             
ผศ.มาลี  จตัุรัส                         
คุณจิรสิน  กิตานุวฒัน์ 

อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั   เทคโนโลย ีราชมงคลธญับุรี                    
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั   เทคโนโลย ีราชมงคลธญับุรี  
ผูว้จิยัร่วม  

12.00-12.15 น. 

9 องคก์ารส าเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือของบุคลากร รศ.นิฤมล  มณีสวา่งวงศ ์ อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 12.15-12.30 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องกรุงไทย ชั้น ๓ 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งท่ี ๑ 

วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องบรรยาย ๑–๒ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ :  รองศาสตราจารย์สุขจิตต์  ณ นคร และ รองศาสตราจารย์อรุณี  นรินทรกุล ณ อยุธยา 

ผู้ด าเนินรายการ :  อาจารย์ทิพชญา  พ่ึงชาญชัยกุล 

 

ล าดบั ช่ือเร่ือง ผู้จดัท า สังกดั/หน่วยงาน เวลา 
1 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใชจ่้ายเงินงบประมาณของกรมบญัชีกลาง คุณน ้ าเพชร วงษป์ระทีป นกับญัชีช านาญการ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

10.15-10.30 น. 

2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณกบัคุณภาพการสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 

อ.จนัทร์ลอย  เลขทิพย์   
อ.นวพร  ขูเ้ป้ียเตง้  

อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 

อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
10.30-10.45 น. 

3 ธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ คุณวสนัต ์จนัทร์สจัจา ผูอ้  านวยการ  บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 10.45-11.00 น. 
4 แนวคิดการจดัการบริหารตน้ทุนอาหารในธุรกิจภตัตาคารเพ่ือเขา้สู่ยคุ

ไทยแลนด ์4.0 
อ.ธีรกญัญา  ตั้งสุวรรณรังษี อาจารยป์ระจ าภาควชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร         

วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวทิยาลยัรังสิต  
11.00-11.15 น. 

5 ความเครียดของคนไทย ดร.รักเกียรติ  จาริก อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 11.15-11.30 น. 
6 ชีวติท่ีผา่นมาของหมอคนหน่ึง นายแพทยส์วงิ ปันจยัสีห์ ประสาทศลัยแพทย ์โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพมหานคร 11.30-11.45 น. 
7 สหกรณ์ (กรุงเทพ) ไดห้รือเสีย สมาชิกเสียหรือได ้จากการใหเ้ช่าท่ีดิน รศ.ชฏาพร  ฑีฆาอุตมากร อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 11.45-12.00 น. 

 

 

 

 

 

ห้องบรรยาย ๑-๒ ชั้น ๓ 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งท่ี ๑ 
วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องอติชาตการ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค 

ผู้ด าเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน 

ล าดบั ช่ือเร่ือง ผู้จดัท า สังกดั/หน่วยงาน เวลา 
1 MARKETING HISTORY OF BEERS Dr. Sinee Sankrusme Associate Professor Dr., Department of International Business, Faculty of 

Business Administration, Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok 
10240, Thailand, Email: sinee2017@gmail.com 

10.15-10.30 น. 

2 THE SIGNIFICANCE OF DIFFERENT DIMENSIONS OF SERVICE 
FAIRNESS ON SATISFACTION IN CLOUD SERVICE 

M. Lawkobkit  
R. Larpsiri  

 Faculty of Business Administration, Sripatum University, Bangkok, 
Thailand 

10.30-10.45 น. 

3 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัธุรกิจคา้ปลีกขนาดยอ่ม รศ.สมจิตร  ลว้นจ าเริญ อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 10.45-11.00 น. 

4 คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต  
กรณีศึกษา สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 

คุณอรุณพร อุตสาหะ                    
อ.ดร.ประพนัธ์ วงศบ์างโพ  

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

11.00-11.15 น. 

5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร อ.ประภสัสร วเิศษประภา   
คุณภูวนาท บางพาน  
 
คุณชลีพร ตน้สกัตระกลู  

อาจารยพิ์เศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กรรมการบริหารบริษทั และ Chief Operation Officer ,บริษทั แฟมมิล่ี  
อะมิวส์เมน้ท ์จ ากดั 
Assistant General Manager-Merchandising, บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

11.15-11.30 น. 

6 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อ.สนทรียา โสภารัตน์  
อ.ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์  
อ.ปทิตตา โอภาสพงษ์  

อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

11.30-11.45 น. 

 

ห้องอติชาตการ ชั้น ๓ 

mailto:sinee2017@gmail.com
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ณ ห้องอติชาตการ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค 

ผู้ด าเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน 

 

ล าดบั ช่ือเร่ือง ผู้จดัท า สังกดั/หน่วยงาน เวลา 
7 อิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ปัจจยัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ
ความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

อ.ดร.สุชาติ จรประดิษฐ์ 

 
ผศ.ดร.อดิลล่า พงศย์ีห่ลา้ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต     สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

11.45-12.00 น. 
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วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องบรรยาย ๓ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ :  ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน และ อาจารย์สอนชัย  สิราริยกุล 

ผู้ด าเนินรายการ :  อาจารย์แก้วกัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี 

 

ล าดบั ช่ือเร่ือง ผู้จดัท า สังกดั/หน่วยงาน เวลา 
1 การจดัการธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท(์กรณีศึกษาเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์

ส าหรับคนต่างชาติชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทย) 
รศ. วเิชียร เลิศโภคานนท ์

 
อดีตอาจารยป์ระจ า สาขาวทิยาการการจดัการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

10.15-10.30 น. 

2 ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในการจา้งงานบณัฑิตจบใหม่  
เพ่ือการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อ.แกว้กญัญา ตั้งสุวรรณรังษี 
คุณสายฝน จนัทร์ละมูล  
คุณเตม็สุดา  เตม็สงัข ์ 
คุณองัศุมาลิน  อินปลอด  

อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

10.30-10.45 น. 

3 ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยและผูป้ระกอบการขนส่ง
ทางถนนภายใตก้ารเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อ.วรีะศกัด์ิ   ศิริกลุ อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 10.45-11.00 น. 

4 ความส าคญัของการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์กบัผูป้ระกอบการ
ไทยในยคุ 4.0 

อ.ส าราญ  ชยัเสนา กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ทีพีเอส คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
อาจารยพ์ิเศษภาคอุตสาหกรรมบริการมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

11.00-11.15 น. 

5 ธุรกิจการบิน 
 

อ.คึกฤทธ์ิ ฤทธิไชย บริษทัสายการบินลาว 
อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาอุสาหกรรมการบริการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

11.15-11.30 น. 

6 ปัญหาดา้นการตลาดและดา้นโลจิสติกส์ของผูผ้ลิตสินคา้หตัถ
อุตสาหกรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

รศ.ดร.ธญัปวณ์ี  รัตน์พงศพ์ร 

อ.ปทิตตา  โอภาสพงษ์ 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง                      
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

11.30-11.45 น. 

 

 

 

ห้องบรรยาย ๓ ชั้น 

๓ 
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วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องบรรยาย ๓ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ :  ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน และ อาจารย์สอนชัย  สิราริยกุล 

ผู้ด าเนินรายการ :  อาจารย์แก้วกัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี 

 

ล าดบั ช่ือเร่ือง ผู้จดัท า สังกดั/หน่วยงาน เวลา 
7 ยทุธศาสตร์คลสัเตอร์ น าอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก คุณสุวทิย ์ธรณินทร์พานิช รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 11.45-12.00 น. 
8 โลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกบัการออกแบบเพ่ือทุกคน อ.พินิจ กิจประชา 

 

อ.ดร.ปีเตอร์ แมร่ี  กาน ลีอองหุย 

อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาอุตสาหกรรมการบริการ  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ มหาวทิยาลยัรามค าแหง          

12.00-12.15 น. 

9 โลจิสติกส์ยอ้นกลบั : ถึงเวลาท่ีสินคา้กลบับา้น 
 

ผศ.มนตรี จงัธนสมบติั 

อ.สมฉว ี ศิริโสภณา 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

12.15-12.30 น. 
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