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(ร่าง) ก าหนดการ 
หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่นที ่5  :  

Solution by Design 

Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program 
วันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ ห้อง Ballroom A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส 

 
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 Ideation 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับ 

โดย รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ   
      รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ 

09.15-10.15 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : นโยบายและความคาดหวัง 
โดย  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
       ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

10.15-10.30 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30-11.30 น. ระบบวิจัย และการจัดสรรงบประมาณวิจัย ภายใต้กระทรวงฯ 

โดย  ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
       เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
       และนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)  

11.30-12.00 น. Holistic Approach in Research Management 
โดย  รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 
       รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. Questions for Problem Statement Setting : Ideation 

โดย ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา              
      บัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

15.00-16.30 น. Problem analysis to problem tree and objective tree 
Creating the objective tree  (Case-based Workshop) 
โดย  รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 
       รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ 
และ  ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา 
       รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร และคณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
       มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

16.30–17.00 น. Reflection  
 
หมำยเหตุ พักรับประทำนอำหำรว่ำง ระหว่ำงเวลำ 15.30-15.45 น. 
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วันพฤหัสบดทีี่ 18 เมษายน 2562                                                                   Innovation 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. Corporate Innovation 

Holistic Thinking : combination between systems and design thinking 
โดย ดร.จิตติ์พร เครือเนตร         
      Vice President: Corporate Innovation Department,   
      Science and Innovation Centre, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

10.30-10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.45 น. Infrastructure Innovation 

Integrating the Infrastructure to Innovation (3I) 
โดย ผศ. ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ   
      ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

11.45-12.30 น. Practical Innovation 
The Target of Innovation : Product and Process Innovation 

โดย  คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา 
                 ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ Innovative house 

12.30-13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
กระบวนการก่อรูปและออกแบบชุดโครงการ 
13.30-15.00 น. Ideation to Innovation  

- Science and Technology Innovation 
          โดย  ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา 
                 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร และคณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
                 มหำวิทยำลัยขอนแก่น                   

- Economic Return  from Process Innovation         
โดย  รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล 

                 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.30 น. Logical Framework Application and Stakeholder analysis (Workshop) 

 โดย  รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 
        รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ 
และ  รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล 
        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

16.30–17.00 น. Reflection  
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วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562                                                                   Impact 
Outcome Delivery 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น. Theory of Change 

Outcome Mapping 
Impact Pathway 
โดย     รศ. สมพร อิศวิลานนท์ 
         นักบริหำรวิชำกำรอำวุโส สถำบันคลังสมองของชำติ 
         รศ. ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล   
         คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
         ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์   
         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนและนักวิจัยอำวุโส  สถำบันคลังสมองของชำติ 

12.10-13.00 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.30-14.30 น. Economic Impacts 

   โดย ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด   
         ผู้อ ำนวยกำรสถำบันศึกษำนโยบำยสำธำรณะ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

14.30-15.30 น. งบบูรณาการพื้นที่กับการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
 โดย รศ. ดร.ศิริพร กิรติการกุล     
       รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

15.30-16.00 น. - Design Thinking process in Research Management 
  โดย รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ       
        รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ  
- ปิดหลักสูตร- 

  

หมำยเหตุ พักรับประทำนอำหำรว่ำง ระหว่ำงเวลำ 10.15-10.30  

 

 


