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หลักสูตร 

การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ 
R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  ถ่ายทอดหลักการและกรอบคิดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11โดยยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพและผลิตผลบนฐานการใช้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

รัฐบาลได้ดําเนินการปฎิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจและสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติได้ดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัดต้ังสภานโยบายและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือกําหนด
แผนท่ีนําทางเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังยุทธศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมรายสาขา ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ โดยกําหนดระบบจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block grant) ตามโปรแกรมวิจัยและ
นวัตกรรม (Program-based) ให้ 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดหลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and 
Innovation Executive Program: R&I)  เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย สําหรับ
ผู้บริหารงานวิจัยมาต้ังแต่ปี 2558 ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการวิจัยได้ประสบความสําเร็จดัง
มุ่งหมาย และเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการโครงการในโอกาสท่ีภาครัฐมีนโยบายบูรณาการงานวิจัย 
การสนับสนุนชุดโครงการขนาดใหญ่ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการวิจัย  

ผู้บริหารโครงการวิจัย ผู้บริหารงานวิจัยทุกระดับ มีความจําเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถ
ออกแบบชุดโครงการให้สรรค์สร้างนวัตกรรมได้ตามความคาดวหวัง สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้จัดทํา
หลักสูตรการบริหารงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย โดยมี
องค์ประกอบด้านการปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จและกําลังดําเนินการ ทฤษฎีและ
เครื่องมือการจัดการต้ังแต่การออกแบบ จนถึง outcome และ impact  
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้การอออกแบบ

กระบวนการบริหารงานวิจัยเพ่ือสร้างผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถ :  

1. ตระหนักถึงการปฏิรูประบบและงบประมาณการวิจัย และผลกระทบ 
2. เรียนรู้ เข้าถึงนวัตกรรม ท่ีเป็นผลจากการวิจัยระดับต่างๆ 
3. เข้าใจและสามารถปรับใช้เครื่องมือการบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบชุดโครงการวิจัยขนาด

ใหญ่ 
4. มีเครื่องมือติดตามประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ/ชุดโครงการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ท่ีทํางานผิดชอบด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  อย่างน้อย 35 คน ต่อรุ่น 
 
ระยะเวลา 3 วัน 

รุ่นท่ี 1   วันท่ี 2-4 เมษายน 2561 
รุ่นท่ี 2   วันท่ี 12-14  มิถุนายน 2561 
รุ่นท่ี 3 กันยายน 2561 
รุ่นท่ี 4  ธันวาคม 2561  
 

ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท 
 ค่าลงทะเบียน ครอบคลุม 

1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน 
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด 
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน 

ท้ังนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าท่ีพัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม 
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กําหนดการ 
วันท่ี 1  - วันจันทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 
เช้า การปฏิรูประบบวิจัยและระบบงบประมาณวิจัย 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับ 

โดย รศ. ดร. พีรเดช ทองอําไพ      ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

09.15-10.00 น. งบบูรณาการวิจัยด้านสังคม 
โดย ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล      เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

10.00-10.20 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.20-11.15 น. กรณีศึกษา: การจัดทํางบบูรณาการพ้ืนท่ีให้ประสบความสําเร็จ 

โดย รศ. ดร. ศิริพร กีรติการกุล    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
11.15-12.00 น. งบบูรณาการวิจัยด้านเศรษฐกิจ 

โดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์         เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์   
                                            เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย Project Planning and Management I 
13.00-13.30น. Introducing Design Thinking 

โดย  อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์    ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาธุรกิจ 
                                             หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง จาคอบ เจนเซ่นดีไซน์                                   
                                             และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

13.30-14.00 น. Objectives, Measure  and Indicators: Linking Multiple Objectives to Goal 
โดย  ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง             ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ 

14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30-16.30 น. Workshop I : Developing Objective Tree 

โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง               ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ 
      รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ        รองผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

16.30-17.00 น. Reflection 
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วันท่ี 2-  วันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 

เช้า 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 ภู่หลํ่า           กรรมการผู้จัดการบริษัท สวีทซีดส์ จํากัด 
10.30-12.00 น. Innovation and Entrepreneurship : How to Drive Innovation to 

Entrepreneurs  on the Right Track 
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล    ประธานกรรมการบริหาร  
                                         สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย Project Planning and Management II 
13.00-14.00 น. Logical Framework Matrix 

โดย  ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง      ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ 
14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30-16.30 น. Workshop II : Stakeholder  Analysis 

โดย  ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง      ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคลังสมองของชาติ 
16.30-17.00 น. Reflection 
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วันท่ี 3- วันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.00น. Area based Budgeting : Re-designing the Fiscal Budget to Enhance Area 

Development 
โดย  ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย    กรรมการและเลขานุการคณะกรรรมการ  
                                     ในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้าน 
                                     การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-11.00 น. Theory of Change 

โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์     นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ 

10.30-12.00 น. Outcome Mapping and Impact Pathway 
โดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. Workshop III : Outcome Mapping and Impact Pathway 

โดย   รศ.สมพร อิศวิลานนท์              นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ 
        รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์         ผู้ช่วยผู้ประสานงานและนักวิจัยอาวุโส 
                                                  สถาบันคลังสมองของชาติ 

15.00-15.30 น. Reflection และสรุป 

 

 


