กําหนดการ
หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม รุนที่ 2
Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม

Day

วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561
เชา
การปฏิรูประบบวิจัยและระบบงบประมาณวิจัย
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. กลาวตอนรับ
โดย รศ. ดร. พีรเดช ทองอําไพ ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09.15-10.00 น. ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
โดย ศ. นพ. สิริฤกษ ทรงศิวิไล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
10.00-10.20 น. พัก รับประทานอาหารวาง
10.20-11.20 น. กรอบคิดและแนวทางการจัดทํางบบูรณาการพื้นที่ใหประสบความสําเร็จ : จากความรูสูการ
พัฒนาพื้นที่
โดย รศ. ดร. ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ
11.15-12.00 น. Applying the Design Thinking Process
โดย อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต ผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรความรวมมือระหวาง จาคอบ เจนเซนดีไซน
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บาย
Project Planning and Management I (บรรยาย + ปฎิบัติ)
13.00-15.00 น. Objectives, Measure and Indicators: Linking Multiple Objectives to Goal
Workshop I : Developing Objective Tree
โดย ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.ดร.จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ
รองผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล
รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15-16.45 น. Logical Framework Matrix
โดย ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ
16.45-17.00 น. Reflection
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Day

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
เชา
Innovation
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.30น. Holistic approaches that make innovation work
โดย ดร.จิตติ์พร เครือเนตร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน): PTTGC
09.30-10.30 น. Seed of Hope: Product and Process Innovation
โดย ดร.ทวีศักดิ์ ภูหล่ํา
กรรมการผูจัดการบริษัท สวีทซีดส จํากัด
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.00-12.00 น. Innovation and Entrepreneurship : How to Drive Innovation to
Entrepreneurs on the Right Track
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโสผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บาย
Project Planning and Management II
13.00-14.00 น. ชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย : บทเรียนกาวขามหุบเหวมรณะ
โดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ ผูอํานวยการศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30-16.30 น. Workshop II : Stakeholder Analysis
โดย ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ
อ.สุปราณี จงดีไพศาล
ผูเชี่ยวชาญการบริหารงานวิจัย
16.30-17.00 น. Reflection
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Day

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00น. Area Based Collaborative Research : From Research to Policy
โดย ดร.สีลาภรณ บัวสาย กรรมการและเลขานุการคณะกรรรมการ
ในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดาน
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
Project Planning and Management III : Theory of Change and Outcome
Mapping
10.30-11.00 น. Theory of Change
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท นักบริหารวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
11.00-12.00 น. Outcome Mapping and Impact Pathway
โดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. Workshop III : Outcome Mapping and Impact Pathway
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท
นักบริหารวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.ปยะทัศน พาฬอนุรักษ
ผูชวยผูประสานงานและนักวิจัยอาวุโส
สถาบันคลังสมองของชาติ
15.00-15.30 น. Reflection และสรุป
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