กําหนดการ

หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management)” รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 12 กรกฎาคม 2561

ว ันที่ 1

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.

กล่ าวนํา
โดย รศ.ดร.พีร เดช ทองอําไพ
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

09.10 -10.30 น.

การจัด การความขัด แย้ ง: แนวคิด หลัก การ และประสบการณ์ จ ัด การความขัด แย้ งในมหาวิท ยาลัย
โดย ศ.นพ.สุร ศัก ดิ์ ฐานีพ านิช สกุล
ที่ปรึกษาคณะผู้บริ หารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 -10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 -12.00 น.

กรณีศ ึก ษา: การวิเ คราะห์ ก รณีศ ึก ษา
โดย ศ.นพ.สุร ศัก ดิ์ ฐานีพ านิช สกุล
ที่ปรึกษาคณะผู้บริ หารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.45 น.

การจัด การความขัด แย้ ง: บทบาทหน้ าที่แ ละข้ อ กฎหมายเบือ้ งต้ น ที่ค วรรู้ ส าํ หรั บ ผู้บ ริห าร
โดย ศ.ดร.สุร พล นิต ไิ กรพจน์
กรรมการบริ หารสถาบันคลังสมองของชาติ

14.45 -15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 -16.30 น.

การจัด การความขัด แย้ ง: ประสบการณ์ แ ละเครื่ อ งมือ ในการจัด การความขัด แย้ งในมหาวิท ยาลัย
โดย ศ.ดร.สุร พล นิต ไิ กรพจน์
กรรมการบริ หารสถาบันคลังสมองของชาติ

17.30 -18.30 น.

พักรับประทานอาหารเย็น

18.30 -19.30 น.

ประสบการณ์ ก ารจัด การความขัด แย้ งในมหาวิท ยาลัย
โดย ศ.ดร.วิจ ติ ร ศรี ส อ้ าน
ประธานกรรมการบริ หารสถาบันคลังสมองของชาติ

19.30 -19.45 น.

Q&A & Discussion
โดย ศ.ดร.วิจ ติ ร ศรี ส อ้ าน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

19.45 -21.00 น.

Group work : การวิเ คราะห์ ก รณีศึก ษา 1 และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก ารจัด การความขัด แย้ ง

ในมหาวิท ยาลัยจากผู้เ ข้ าร่ วมหลัก สูต รฯ
โดย รศ.ดร.พีร เดช ทองอําไพ
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

ว ันศุกร์ท ี่ 13 กรกฎาคม 2561

ว ันที่ 2

08.30 น.

ลงทะเบียน

09.00 -10.30 น.

การจัด การความขัด แย้ ง: บทบาทผู้บ ริห าร และประสบการณ์ ก ารจัด การความขัด แย้ งในมหาวิท ยาลัย
โดย รศ.เกศิน ี วิฑ ูร ชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 -10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 -11.45 น.

กรณีศ ึก ษา: ประสบการณ์ ก ารจัด การความขัด แย้ งในมหาวิท ยาลัย
โดย รศ.เกศิน ี วิฑ ูร ชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.45 -12.00 น.

Q&A

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -15.00 น.

การจัด การความขัด แย้ ง: แนวคิด หลัก การ ทฤษฎี นัย ยะและประเภทของความขัด แย้ งในบริบ ท
มหาวิท ยาลัย
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิท ธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

15.00 -15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 -16.30 น.

การจัด การความขัด แย้ ง: ยุท ธศาสตร์ แ ละเครื่ อ งมือ ในการบริห ารจัด การความขัด แย้ ง และกรณีศ ึก ษา
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิท ธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

16.30 -17.00 น.

Reflection :
- How to manage the internal conflicts effectively
- How to better serve the Thai society
โดย รศ.ดร.พีร เดช ทองอําไพ
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

17.00 น.

มอบเกียรติบตั รและปิ ดการอบรม

