
 

ตารางการอบรม 
กำหนดการการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รุ่นที่ 2 (STIP02) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเคเอกซ์ (KX) ชั้น 10 ห้อง X04B  

ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
วัน – เวลา เนื้อหา 

วันพุธที่  
3 กุมภาพันธ์ 2563 
11.00-17.00 น. 

พิธีเปิดหลักสูตร 
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

 

ตารางเรียน การอบรมส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเค
เอกซ์ (KX) ชั้น 11 ห้อง X11.7 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

  วัน – เวลา เนื้อหา 
วันอังคารที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2563 
9.00 - 12.00 น. 

Introduction to STI Policy 
วิทยากร : ศ.ดร. ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 
 ศาสตราจารย์ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 

วันพุธที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2563 
9.00 - 12.00 น. 

System Perspective of Innovation 
วิทยากร : ศ.ดร. ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 
ศาสตราจารย์ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 

วันพฤหัสบดีที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2563 
9.00 - 12.00 น. 

Innovation Financing 
วิทยากร : ศ.ดร. ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 
ศาสตราจารย์ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 

วันพฤหัสบดีที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2563 
13.00 - 16.00 น. 

University Startup and Venture Capital  
วิทยากร : Prof. Akio Nishizawa 
Professor, Department of Business Administration 
Research Center for Creative Management 

วันพุธที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2563 
13.30 - 16.30 น. 

Introduction to Public Policy-Making Process 
วิทยากร : ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

วันพฤหัสบดีที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 
13.30 - 17.00 น. 
 
 

13.30-15.00 น. 
การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
วิทยากร : ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 
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  วัน – เวลา เนื้อหา 
15.30 - 17.00 น. 
การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
วิทยากร : รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน 
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันพุธที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2563 
13.30 - 16.30 น. 

Economic Effects of Innovation and Measurement Indicators for 
Measuring Innovation  
วิทยากร : รศ.ดร. พีระ เจริญพร 
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพุธที่ 
4 มีนาคม 2563 
13.30 - 16.30 น. 

Development Economics: Measuring the Impact of Science Policy 
using Economic Indicators 
วิทยากร : ดร. อนรรฆ เสรีเชษฐพงศ์ 
Assistant Vice President ฝา่ยกิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ 

วันพุธที่ 
11 มีนาคม 2563 
13.30 - 16.30 น. 

University and Industry Collaboration 
วิทยากร : ดร. เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันพุธที่ 
18 มีนาคม 2563 
13.30 – 16.30 น. 

Economic Zone of Innovation 
วิทยากร : ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
รกัษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

วันพุธที่ 
25 มีนาคม 2563 
13.30 - 16.30 น. 

Innovation and Entrepreneurship 
วิทยากร : ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (หรือวิทยากรจาก NIA) 
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

วันพุธที่ 
1 เมษายน 2563 
13.30 – 16.30 น. 

Higher Education and Manpower Planning 
วิทยากร : ผศ.ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา 
ผู้อำนวยการ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) 
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ตารางเรียน การอบรมส่วนที่ 2 : กระบวนการจัดทำนโยบาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี อาคารเคเอกซ์ (KX) ชั้น 11 ห้อง X11.7 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

วัน – เวลา เนื้อหา 
วันพุธที่ 
8 เมษายน 2563 
13.30 - 17.00 น. 
(นโยบายการศึกษา 
อุดมศึกษา) 
 

13.30-15.00 น. 
กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านอุดมศึกษา 
วิทยากร : ดร. สุเมธ แย้มนุ่น 
ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 
15.30 น.- 17.00 น. 
กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
วิทยากร : ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร 
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

วันพุธที่ 
22 เมษายน 2563 
13.30 - 17.00 น. 
(นโยบาย
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) 

13.30-15.00 น. 
กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วิทยากร : ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
15.30 น.- 17.00 น. 
กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย 
วิทยากร : ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช 
ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

วันพุธที่ 
29 เมษายน 2563 
13.30 - 17.00 น. 
(นโยบายการเกษตร 
และ Geopolitics) 

13.30-15.00 น. 
กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านการเกษตร 
วิทยากร : น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15.30 น.- 17.00 น. 
ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมืองและการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกต่อการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วิทยากร : ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 
7 พฤษภาคม 2563 
13.30 - 17.00 น. 
(นโยบายด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล) 

13.30-15.00 น. 
กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
วิทยากร : ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
15.30 น.- 17.00 น. 
Emerging Trends in Digital Economy 
วิทยากร : คุณอรพงค์ เทียนเงิน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด 
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วัน – เวลา เนื้อหา 
วันพฤหัสบดีที่ 
14 พฤษภาคม 2563 
13.30 - 17.00 น. 
(นโยบายสาธารณสุข) 

13.30-15.00 น. 
กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
วิทยากร : ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา 
ประธานคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) 
15.30 น.- 17.00 น. 
ทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Development) 
วิทยากร : นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 
เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

วันพุธที่ 
20 พฤษภาคม 2563 
13.30 - 17.00 น. 
(ธุรกิจ การค้า และ
ตลาดทุน) 

13.30-15.00 น. 
บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจ
และการค้าของไทย 
วิทยากร : คุณกลินท์ สารสิน 
ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
15.30 น.- 17.00 น. 
บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
วิทยากร : ดร. กฤษฎา เสกตระกูล 
รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วันพุธที่ 
27 พฤษภาคม 2563 
13.30 - 17.00 น. 
(บทบาทของ
ภาคเอกชน) 

13.30-15.00 น. 
บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศ 
วิทยากร : คุณกานต์ ตระกูลฮุน 
กรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
15.30 น.- 17.00 น. 
การรับมือกับ Digital Disruption 
วิทยากร : คุณปฐมา จันทรักษ ์
Vice President for Indochina Expansion and Managing Director 
of IBM Thailand 

 

การอบรมส่วนที่ 4: กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 
เป็นการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย (Networking) ในระหว่างการอบรม เช่น การศึกษาดูงานนอก

สถานที่ หรือการสัมมนาร่วมกันนอกสถานที่ 


