กำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจำปี 2564
12 กลุ่มย่อย
เรื่อง “กำรคำดกำรณ์อนำคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
(Innovation Foresight for Sustainable Development Strategies)
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 : เวลำ 13.00 – 17.30 น.
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1

กลุ่มย่อยที่ 1
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม

เวลำ

: รัฐประศำสนศำสตร์
“กำรคำดกำรณ์เชิงกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์”
“Strategies Foresight for sustainable development in Public Administration”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 847 2188 6359, Passcode: 999999)
: ห้อง 3001 ชั้น 3 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
: รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
บทควำม
1. นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะ
อย่างยั่งยืน
2. เส้นทางสู่รัฐบาลดิจิทัล: ความสาเร็จและความท้าทาย
ของประเทศเอสโตเนีย
3. พลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี
4. ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทย

5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ทางลักผ่านของประชาชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี
6. วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลกระทบและมาตรการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด -19 กรณีศึกษา
ประเทศไทย สิงคโปร์ และฝรั่งเศส
7. ด้านกลับของอุตสาหกรรมการคาดการณ์เชิง
13.00 – 17.30 น.
ยุทธศาสตร์:บทวิพากษ์ต่อการประเมินเพื่อจัดอันดับการ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
8. การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินต้นทุนและ
ผลประโยชน์เพื่อคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในการ
เปลี่ยนผ่านสู่งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
9. การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
การให้บริการภาครัฐและการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายจากคู่มือสาหรับประชาชน
10. คุณภาพและการใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานผูบ้ ริหาร
ระดับกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้
ข้อมูลผลการดาเนินงานจากคุณภาพข้อมูล?
11. โมเดลใหม่เศรษฐกิจไทยที่ยงั่ ยืนสันติภาพหลังโควิด19 ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทนุ นิยมกับรัฐไทย (2557 –
2564)

ผู้นำเสนอบทควำม
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
อ.ดร.กนก กาญจนภู
อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
นายธนินท์รัฐ ไชยพัฒน์เดชากร
อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
นางสาวภวรัญชน์ บุญรอด
รศ.ดร.สกล บุญสิน
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
อ.ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ
อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
นายณัฐบดี มีเดชประเสริฐ
อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
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กลุ่มย่อยที่ 2
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

: บริหำรธุรกิจ
“Business Strategies for Time of Uncertainty”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 856 1816 3391, Passcode: 999999)
: ห้อง 5002 ชั้น 5 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: -ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง: -ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง-

บทควำม
1. สุดยอดผู้นากับนวัตกรรมสมบูรณ์ผ่านความแข็งแกร่ง
จากภายใน (Acumen Leader On Absolute
Innovation Through strengthen from Within)
2. การปฏิรูปและปรับปรุงหลักการประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อรองรับสภาพที่ไม่แน่นอน (Security
reform and Improvement under the Time of
Uncertainty)
3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ต่อการเลือกการรายงานทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แก่งประเทศไทย (The
Impact of Covid-19 on Financial Reporting
Choices of the Thai listed Companies.)
4. นวัตกรรมกับการดาเนินงานของวัดในช่วงเวลาของ
ความไม่แน่นอน (Roles of Innovation in Buddhist
Temple Management in the time of
Uncertainty)
5. ความต้องการมีส่วนร่วมในการใช้โปรแกรมชนะ
13.00 – 17.30 น. (Willingness to Participate in using the ThaiChana Program)
6. การศึกษาการใช้บริการ Cloud Computing ในช่วง
การระบาดของ COVID-19 (Cloud Computing
Adoption during COVID-19)
7. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารความ
เสี่ยงด้วยเครือข่ายประสาทเทียม ( ANN, Application
of AI for Risk Management )
8. การจัดพอร์ตที่เหมาะสมที่สุดสาหรับผู้ที่ชนื่ ชอบความ
เสี่ยง: กรณีสลากดิจิทัล L6 และ N6 ของประเทศไทย
(Optimal Portfolio Choice for Risk Lovers: A Case
of Thailand’s Digital Lottery L6 and N6)
9. ความสามารถในการจับจังหวะเวลาการลงทุนตาม
ทิศทางตลาดของกองทุนรวมหุ้นไทย (The MarketingTiming Ability of Thai Equity Mutual Funds)
10. อะไรกาหนดความต้องการสินเชื่อ Reverse
Mortgage ของผู้สูงอายุไทย (What determines
reverse mortgage demand of Thai elderly?)

ผู้นำเสนอบทควำม
ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ
รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

รศ.ดร.กนกพร นาคทับที

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

รศ.ดร.ดนยพฤธ์ ศรีวรรโณภาส
รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์
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11. การบริโภคเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic
Consumption)
12. การนาแนวคิด Service Blueprint และ Service
Scripts & Manual มาใช้เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตซ้อน
วิกฤต

ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล
ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
ดร.เสกสรรค์ ทองคาบรรจง
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กลุ่มย่อยที่ 3
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

: พัฒนำกำรเศรษฐกิจ
“ยำนยนต์ไฟฟ้ำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
“Electric Vehicle for Thailand Sustainable Development”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 828 5148 0159, Passcode: 999999)
: ห้อง 6011 ชั้น 6 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
: ดร.สมชาย สาโรวาท

บทควำม
1. การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (A Transition to
Electric Vehicle Industry and Thailand)
13.00 – 17.30 น. 2. รถยนต์ไฟฟ้า: ประเทศไทยจะพร้อมเมื่อไหร่
3. นโยบายอุตสาหกรรมกับก้าวต่อไปของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย (Industrial Policy and the Road
Ahead of the Thai Automobile Industry)

ผู้นำเสนอบทควำม
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
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กลุ่มย่อยที่ 4
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

: สถิติประยุกต์
“Sustainable Development Indicators”
: นำเสนอออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams
(Code: zyxwtl7)
: ไม่มีงำนในสถำนที่
: อาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
: คุณพรรณิสา นิรัตติวงศกรณ์
คุณสวิสา อริยปรัชญา
บทควำม

1. การเงินที่ยั่งยืน – การประเมินผลความยั่งยืนด้วยการ
ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Sustainable Finance –
On Using Machine Learning to Evaluate
Sustainable Finance)
13.00 – 17.30 น.
2. การจัดลาดับปัจจัยสาคัญในการควบคุมสถานการณ์
มหาภัยโรคระบาดเพื่อการเงินสีเขียว
3. Transition Framework for Sustainable
Finance

ผู้นำเสนอบทควำม
นายอติเทพ กิติธีระกุลและ
ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
นายนรวิชญ์ โตวณะบุตรและ
ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
คุณสวิสา อริยปรัชญา
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กลุ่มย่อยที่ 5
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม

เวลำ

: กำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม
“นวัตกรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 823 9019 1462, Passcode: 999999)
: ห้อง 3002 ชั้น 3 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดารงชัย
: รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ

บทควำม
1. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้: นวัตกรรมทางสังคม
ที่ถูกขัดขวาง
2. การเพิ่มทักษะการสอนแก่อาจารย์อุดมศึกษาด้วย
13.00 – 17.30 น. เทคนิคทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมด้าน
การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
3. ความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในสังคมไทย: การ
เรียนการสอนออนไลน์

ผู้นำเสนอบทควำม
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
ผศ. กังสดาล ญาณจันทร์
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กลุ่มย่อยที่ 6
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม

เวลำ

: กำรบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
“กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนวัตกรรมในอนำคต”
“Future Innovative Environmental Management Strategic”
: นำเสนอออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams
: ไม่มีงำนในสถำนที่
: อาจารย์สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์
: รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์
รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
บทควำม

1. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ
2. นัยของความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและความไม่เป็น
ธรรม เพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
13.00 – 17.30 น.
ยั่งยืนสาหรับภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้
4. การศึกษาองค์ประกอบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5 ) ในกรุงเทพมหานคร

ผู้นำเสนอบทควำม
ศ.ดร.วิสาขา ภู่จนิ ดา
ผศ.ดร.ภัคพงค์ พจนารถ
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
คุณพันศักดิ์ ถิรมงคล
(ผู้อานวยการกองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง)
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กลุ่มย่อยที่ 7
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

: ภำษำและกำรสื่อสำร
“กำรศึกษำเงำ: วิถสี ู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
“Shadow Education: A potential Gateway to Sustainable Development”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 743 0670 7440, Passcode: 999999)
: ห้อง 5007 ชั้น 5 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: ผศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค
: ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

บทควำม
1. Local Perspectives of Thai Shadow Education:
Changing Roles and Implications
2. Shadow Education: A Global Perspective
3. Re-conceptualizing Shadow Education: The Roles
13.00 – 17.30 น. of Global Englishes and English-Medium Instruction
in Sustainable Development
4. Private Tutoring in Thailand: A Local Perspective
on Rising Demand for English Supplementary
Schooling in the 21st Century

ผู้นำเสนอบทควำม
อาจารย์ ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป
อาจารย์ ดร.โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
อาจารย์ ดร.อนุชิต ตู้มณีจินดา
อาจารย์ ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป
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กลุ่มย่อยที่ 8

 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

: พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
“นำร่องกำรพัฒนำมนุษย์และองค์กำรอย่ำงยั่งยืนในยุคดิจิทัล”
“Navigating Sustainable Human and Organization Development in the
Digital Era”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 842 6963 4024, Passcode: 99999
: ห้อง 3003 ชั้น 3 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: เภสัชกรหญิง ชรรินชร เสถียร
: -ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง-

บทควำม
1. การพัฒนาผูน้ าและคนในขบวนองค์กรชุมชนมุง่ สู่วิสยั ทัศน์
ประเทศไทย 2580: กรณีศึกษาชุมชนเมืองริมคลองลาดพร้าว
2. การสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบสถานการณ์
13.00 – 17.30 น. ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์
3. มุมมองการบริหารทุนมนุษย์และวิธีการวิเคราะห์
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สคู่ วามยั่งยืน: วาดภาพหลัง
สถานการณ์โรคระบาด

ผู้นำเสนอบทควำม
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
รศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์
ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ และ
อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล
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กลุ่มย่อยที่ 9
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

: นิติศำสตร์
“กฎหมำยกับนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
“Law and Innovation for Sustainable Development”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 862 9811 5085, Passcode: 999999)
: ห้อง 6001 ชั้น 6 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
: ศ.ณรงค์ ใจหาญ
บทควำม

1. อนาคตของความลับทางการค้า: ความท้าทายของความลับ
ทางการค้าในการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ (Future of Trade
Secret: Challenges of Trade Secret Protection for
Artificial Intelligence)
2. นวัตกรรมการลงโทษทางแพ่งในการชดเชยความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิท 19
3. นวัตกรรมในการพัฒนากฎหมายโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางกฎหมาย
4. แนวทางการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณี-เมียนมาร์
5. จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics): ศึกษาวิเคราะห์
ต้นแบบจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ในสหราชอาณาจักร
6. นวัตกรรมกฎหมายอาญาเพื่อความยุติธรรมอย่างยั่งยืน:
ศึกษากรณีการบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีอาญาใน
13.00 – 17.30 น. ศาลชัน้ ต้น
7. ข้อจากัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบท
ของ data profiling The limitation of personal data
protection law in the context of data profiling
8. พัฒนาการของหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่
แตกต่างกัน (Common but differentiated
responsibilities) ในยุคแห่งการเบ่งบานของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
9. บทบาทของกฎหมายกับการส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ
(The Role of Law in Promoting Business Innovation)
10. การควบคุมปัญญาประดิษฐ์: ความท้าทายทางจริยธรรม
เทคนิค และกฎหมาย
11. ปัญหาเข้าถึงและจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล:
ข้อพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ผู้นำเสนอบทควำม
ผศ.ดร.วริยา ล้าเลิศ

ผศ.ดร.เกียรติพร อาไพ
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

อ.ดร.วิสาขา ภู่สารวจ
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
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กลุ่มย่อยที่ 10
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

: กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
“เทคโนโลยีฉลำดและนวัตกรรมในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำร”
“Smart technology and innovation in Tourism and Hospitality Industry”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 813 8114 4223, Passcode: 107143)
: ห้อง 6002 ชั้น 6 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร
: ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
อาจารย์ ดร.รสิตา สินเอกเอี่ยม

บทควำม
1. นวัตกรรมธุรกิจร้านกาแฟภายใต้วิกฤติการณ์โควิด -19
กรณีศึกษา ธุรกิจร้านกาแฟในเขตพระนคร
2. การประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์
นักท่องเที่ยวและพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
อัจฉริยะเพื่อรองรับแนวโน้มรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยววิถี
13.00 – 17.30 น.
ใหม่ (Smart Technology Application to Promote
Tourist Experiences and Develop Smart tourism
Destination under New Normal Trend)
3. การท่องเที่ยวอัจฉริยะและบล็อกเชนในฐานะที่เป็น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้นำเสนอบทควำม
ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล
คุณไชยกานต์ เลิศนามเชิดสกุล
รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

คุณนพดล มโนสุทธิ
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กลุ่มย่อยที่ 11
 รูปแบบงำน
 สถำนที่
ผู้ดำเนินรำยกำร
ผู้วิพำกษ์บทควำม
เวลำ

13.00 – 17.30 น.

: นิเทศศำสตร์และนวัตกรรม
“กำรคำดกำรณ์อนำคตนวัตกรรมกำรสื่อสำรเพื่อกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
“Innovation Communication Foresight for strategic sustainable Development”
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 812 5786 8026, Passcode: 999999)
: ห้อง 4008 ชั้น 4 อำคำรนวมินทรำธิรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
: อาจารย์ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง
: อาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
บทควำม
1. การใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน
ของกลุ่ม Netizen
2. ทัศนคติต่อการใช้สื่อและบทบาทของสื่อต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาวไทย
3. โครงการพัฒนาพืน้ ทีป่ ฏิบัติการทางสังคมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข่าวสารและรับมือกับปัญหาข่าวปลอม

4. พลังของกลยุทธ์ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่: กรณีศึกษาแคมเปญ Limited
Education

ผู้นำเสนอบทควำม
รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
ดร.ชัชญา สกุณา
ดร.ประภาภรณ์ รัตโน
คุณธนภร เจริญธัญสกุล
คุณสุรชัย ศรีนรจันทร์
และคุณฐิติรัตน์ เจนศิริรัตนากร
อาจารย์พิณชาญ แดงกุลวานิช
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กลุ่มย่อยที่ 12
: วิทยำลัยนำนำชำติ
th
International College 12 : International College
“Change Management”
 รูปแบบงำน
: Hybrid ผ่ำนระบบ ZOOM (Meeting ID: 838 6740 9389, Passcode: 9rhE7x)
 สถำนที่
: Room No. 6008 Floor 8, Navamindradhiraj Building
ผู้ดำเนินรำยกำร
: ผศ.ดร.มาริษา เลากุลรัตน์
ผู้วิพำกษ์บทควำม
: รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ
เวลำ

บทควำม
1. Contribution of Transformational Leadership
on Resistance to Change and Job Satisfaction of
University Employees in the Philippines during the
COVID-19 Pandemic
2. The association among organization CSR
practice, employee satisfaction on organization
responses to COVID-19 pandemic, individual loss
orientation, and employee psychological capital
3. The Link between Corporate Social
Responsibility and International Standards: A View
13.00 – 17.30 น.
Point from An Emerging Economy
4. The Study of Cultural Dimensions on the
Decision to Join Esport Competition
5. Sustainability Investment in Thailand’s Equity
Market during COVID-19 Pandemic
6. How Covid-19 Will Change the Thailand
Tourism Sector? Sustainable Tourism by
Integrated Tourism Satellite Account (TSA) and
System Environmental-Economic Account (SEEA)
for Tourism (water account)

ผู้นำเสนอบทควำม
Associate Professor Peerayuth
Charoensukmongkol, PhD
Associate Professor Vesarach
Aumeboonsuke, PhD
Chen, Chih-Hung, PhD
Assistant Professor Jiroj Buranasiri,
Ph.D.
Assistant Professor Marisa
Laokulrach, Ph.D.
Associate Professor Aweewan
Mangmeechai, PhD.
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