
 
 

การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖1 
เร่ือง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

Development Administration towards Sustainable Development 
วันศุกร์ที่ ๓0 มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 

 
 

กลุ่มย่อยที่ ๒   :  บริหารธุรกิจ   
                       “ธุรกิจที่ดีขึ้น น าไปสู่โลกที่ดีขึ้น” 

  "Better Business Better World" 
 สถานที่   :  ห้อง 5001 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช (ห้อง ๑) 
ผู้ด าเนินรายการ  :  นางสาวธนณัฐ  เจียรศักดิ์วัฒนา     
                                     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้วิพากษ์บทความ :  1. ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย 
       คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      2. ศาสตราจารย์ ดร.ผลิน  ภู่จรูญ 
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       

เวลา บทความ ผู้น าเสนอบทความ 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

น าเสนอ  Info graphic โดยคณบดี หรือตัวแทนคณะ 
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังคนเพื่ออนาคต  
Developing capable workforce for the future world of 
work  

ศ.ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ทบทวนหลักคิดธุรกิจใหม่ก่อนท่ีจะสายเกินแก้  
Redefining Business Logic before it too late 

ศ.ดร.ผลิน  ภู่จรูญ 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

Better Business, Better Life รศ.ดร.โอรส  ลีลากุลธนิต 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม 

รศ.ดร.ดนยพฤทธ์  ไกรฤทธ์ิ 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มอบเกียรติบัตรแกผู่้น าเสนอบทความ 
 
หมายเหตุ: ล าดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 
  



 

การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖1 
เร่ือง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

Development Administration towards Sustainable Development 
วันศุกร์ที่ ๓0 มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 

 
 

กลุ่มย่อยที่ ๒   :  บริหารธุรกิจ   
                       “ธุรกิจที่ดีขึ้น น าไปสู่โลกที่ดีขึ้น” 

  "Better Business Better World" 
 สถานที่   :  ห้อง 5003 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช (ห้อง 2) 
ผู้ด าเนินรายการ  :  นางสาววริศรา  วรรณวิจิตกุล 
                                          นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้วิพากษ์บทความ :  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์  
        คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      2. รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล 
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                          

เวลา บทความ ผู้น าเสนอบทความ 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

น าเสนอ  Info graphic โดยคณบดี หรือตัวแทนคณะ 
ความคลาดเคลื่อนในการใช้งานทฤษฏีทางการเงิน  
The Pitfalls in Financial Market: Theories and Practices 
 

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

การศึกษาการควบคุมเงินดิจิทัล  
(The Study of Digital Currency Control) 
 

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

การวัดประเมินช่ือเสียงองค์กร 
 

อาจารย์ ดร.ปิยะ  งามเจริญมงคล 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการตัดสินใจระดับผู้บริหาร 
 

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

การคาดการณ์อันดับความน่าเช่ือถือของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทยด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ 
 

อาจารย์ ดร.กฤษฎา  นิมมานันทน์ 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

มอบเกียรติบัตรแกผู่้น าเสนอบทความ 
 
หมายเหตุ: ล าดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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วันศุกร์ที่ ๓0 มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 

 
 

กลุ่มย่อยที่ ๒   :  บริหารธุรกิจ   
                       “ธุรกิจที่ดีขึ้น น าไปสู่โลกที่ดีขึ้น” 

  "Better Business Better World" 
 สถานที่   :  ห้อง 5007 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช (ห้อง 3) 
ผู้ด าเนินรายการ  :  นางสาวศิรดา  เชื้อประณีประนอม 
                                           นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้วิพากษ์บทความ :  รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ 
                                           คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                                                         

เวลา บทความ ผู้น าเสนอบทความ 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

น าเสนอ  Info graphic โดยคณบดี หรือตัวแทนคณะ 
Thailand 4.0: Thailand’s E-Readiness in ASEAN  
    

ศ.ดร.ศริิลักษณ์ โรจนกิจอ านวย  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

Mobile Banking : สร้างความภักดีได้อยา่งไร 
    

ศ.ดร.ศริิลักษณ์ โรจนกิจอ านวย  
นายสมานสันติ พณิชย์เสรีวงษ์  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

Crowdfunding for the better Thailand 
    

ผศ.ดร.ลดัดาวลัย์ แก้วกิติพงษ์  
รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking 
    

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจรญิ 
คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

มอบเกียรติบัตรแกผู่้น าเสนอบทความ 
 
หมายเหตุ: ล าดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 

 


