กําหนดการ

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีมอบป้าย MMS2 โดย รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แก่หัวหน้าโค้ชและโค้ช
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม MMS2
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน
โดย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว Head coach โครงการ Multi Mentoring System กลุ่ม 2
กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวชี้แจง แนะนําโครงการ “การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System”
โดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
09.15 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “นักวิจัยรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ” และเปิดงาน
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประธานกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10.00 – 10.15 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย”
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.00 – 12.30 น. การเสวนาในหัวข้อ “ระบบนักวิจัยที่ปรึกษาสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (Mentoring system) และนักวิจัย
พี่เลี้ยง : เข็มทิศนําทางชีวิตนักวิจัย”
โดย ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ศาตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. การเสวนาในหัวข้อ “การออกแบบนวัตกรรมโจทย์วิจัยที่มี impact เพื่อแผนงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์
ประเทศ (Design Thinking for Desired Research Strategy)”
โดย ศ.ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์”
โดย ศ.ดร.สายชล เกตุษา ศาตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ศาตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.45 น.
09.45 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.15 น

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
การบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการให้ทุนตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ”
โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมในการวิจัยที่นักวิจัยต้องตระหนัก”
โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
รับประทานอาหารว่าง
การเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผลงานและเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลการวิจัย”
โดย ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ร่วมเสวนาและดําเนินรายการโดย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
รับประทานอาหารกลางวัน
การเสวนาในหัวข้อ “From Basic research to Innovation/Commercialization”
โดย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา ศาสตราจารย์วิจยั ดีเด่น สกว.
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ร่วมเสวนาและดําเนินรายการโดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
รับประทานอาหารว่าง
การบรรยายในหัวข้อ “Communication by Sexy Presentation”
โดย ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
การบรรยายในหัวข้อ “Art&Science Communication through Attractive Graphical Abstract”
โดย ดร.สมเกียรติ นกบิน นักวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการบรรยาย
https://goo.gl/cUVUJq

แบบประเมินความพึงพอใจ
https://goo.gl/forms/lwiXaN9JOYPmcIx83

