
   
 
    

โดย กองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ (ปรับปรงุวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓) 
  

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมทำงวิชำกำร “SSC Academic Day” 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมทำวน์ อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ 

 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๓  

เวลำ กำรปฏิบัติ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย   
พลอำกำศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรำกร 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. น าเสนองานวิจัย เรื่อง “ควำมท้ำทำยตำมแนวแม่น้ ำโขง : ศึกษำเฉพำะกรณีพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
โดย  ๑) พันโท ธ ำรงชัย  หนุนภักดี  

๒) เรืออำกำศโทหญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์ 
๓) นำงสำวนิตยำ  งำนไว  คณะนักวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 
๔) นำงสำวณัฐำ  แก้วค ำแสน 
๕) นำงสำวปำณิสรำ  เทียนอ่อน 

ร่วมวิพากษ์ โดย ๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จันทิมำ  เขียวแก้ว 
     อาจารย์ประจ าศูนย์ศึกษาส่ือและการส่ือสารอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระ  นุชเปี่ยม 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฬำภรณ์  ขอบใจกลำง 
     รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. น าเสนอเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง “ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
กับจุดเปลี่ยนของสงครำมในอนำคต”  

โดย พันโท ธ ำรงชัย  หนุนภักดี และ เรืออำกำศโทหญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์  
      คณะนักวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. น าเสนอเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง “วิกฤต Covid-19 สะเทือนควำมม่ันคงของอำเซียน” 
โดย พันโท ธ ำรงชัย  หนุนภักดี  และ นำงสำวนิตยำ  งำนไว   
      คณะนักวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 

๑๐.๑๕ - ๑๐.๒๕ น. พัก ๑๐ นาที 

  



   
 
    

โดย กองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ (ปรับปรงุวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓) 
  

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ก ำหนดกำร (ต่อ) 

เวลำ กำรปฏิบัติ 

๑๐.๒๕ - ๑๑.๑๐ น. น าเสนองานวิจัย เรื่อง “กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงชำยแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตำก” 
โดย นำวำอำกำศเอกหญิง จุฬำรัตน์  เพชรวิเศษ และ เรือเอกหญิง จิตรำภรณ์  จิตรธร   
      คณะนักวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 

ร่วมวิพากษ์ โดย  ร้อยโท ดร.พันธ์รบ  รำชพงศำ   
 ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า 
 และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

๑๑.๑๐ - ๑๑.๒๕ น. น าเสนอเอกสารการศึกษาทางวิชาการ (Working Paper) เรื่อง “แนวทำงกำรขับเคลื่อนกองทัพไทยสู่ 
กำรเป็นกองทัพดิจิทัล”  
โดย นำวำอำกำศเอก ไชยำ  ออกแดง และ ว่ำทีร้่อยตรีหญิง ธำรำทิพย์  กัลยำณมิตร  
     คณะนักวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ  

ร่วมวิพากษ์ โดย  ๑. พันเอก เทอดไทย  ทัพธำน ี
     รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร / เลขานุการคณะกรรมการ 
                          ขับเคล่ือนกองทัพไทย สู่เป้าหมาย Digital HQ 
                     ๒. คุณไอรดำ  เหลืองวิไล 
     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  

๑๑.๒๕ - ๑๑.๔๐ น. น าเสนอเอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2020” 
โดย นำวำอำกำศเอกหญิง จุฬำรัตน์  เพชรวิเศษ และ ว่ำที่เรืออำกำศตรีหญิง ภิรัญชญำ  อุไรรัตน์   
      คณะนักวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 

ร่วมวิพากษ์ โดย  พลเอก เจิดวุธ  ครำประยูร   
 ท่ีปรึกษาพิเศษ บก.ทท. 

๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๕ น. น าเสนอเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง “บทบำททหำรหญิงกับภำรกิจด้ำนกำรทหำร”  
โดย นำวำอำกำศเอกหญิง จุฬำรัตน์  เพชรวิเศษ และ จ่ำอำกำศเอกหญิง สุวิมล สำรโกศล พรนวม       
      คณะนักวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 

ร่วมวิพากษ์ โดย  พันเอก ณัฐพล  แสงจันทร์   
 รองผู้อ านวยการศูนย์สันติภาพ กรมยุทธการทหาร  

๑๑.๕๕ - ๑๒.๐๕ น. สรุปประเด็นและปิดการประชุมฯ โดย  
พลอำกำศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรำกร 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๒.๐๕ - ๑๓.๑๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
หมายเหตุ การแต่งกายชุดพลเรือนสุภาพ 


