หลักสูตร
การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม รุน 2

Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ไดวางวิสัยทัศนไววา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนําไปสูการพัฒนาใหคน
ไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายได
ระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม
ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ถายทอดหลักการและกรอบคิดเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11โดยยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพและผลิตผลบนฐานการใช
ภูมิปญญาและนวัตกรรม
รั ฐ บาลได ดํ า เนิ น การปฎิ รู ป ระบบวิ จั ย และนวั ตกรรมของประเทศ เพื่ อ สร า งความเข มแข็ ง ให แ ก
เศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ โดยการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอบสนองยุทธศาสตร
ชาติไดดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และไดจัดตั้งสภานโยบายและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อกําหนด
แผนที่นําทางเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตรวิจัย
และนวัตกรรมรายสาขา ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ โดยกําหนดระบบจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มีผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเปนกอน (Block grant) ตามโปรแกรมวิจัยและ
นวัตกรรม (Program-based) ให
สถาบันคลังสมองของชาติ ไดจัดหลักสูตรผูบริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and
Innovation Executive Program: R&I) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย สําหรับ
ผูบริหารงานวิจัยมาตั้งแตป 2558 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการวิจัยไดประสบความสําเร็จดัง
มุงหมาย และเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการโครงการในโอกาสที่ภาครัฐมีนโยบายบูรณาการงานวิจัย
การสนับสนุนชุดโครงการขนาดใหญ การมุงเนนผลลัพธของการวิจัย
ผูบริหารโครงการวิจัย ผูบริหารงานวิจัยทุกระดับ มีความจําเปนตองเรียนรู เขาใจ เขาถึง และสามารถ
ออกแบบชุดโครงการใหสรรคสรางนวัตกรรมไดตามความคาดหวัง สถาบันคลังสมองของชาติ จึงไดจัดทํ า
หลั ก สู ต รการบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแนวทางการปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย โดยมี
องคประกอบดานการปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จและกําลังดําเนินการ ทฤษฎีและ
เครื่องมือการจัดการตั้งแตการออกแบบ จนถึง outcome และ impact

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผูบริหารงานวิจัยใหสามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใชการอออกแบบ
กระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อสรางผลลัพธผานกระบวนการเรียนรูและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รูปแบบการจัดหลักสูตร

 เนน Active Learning Experience
 ไดรับฟงแนวคิด กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม
ประสบการณตรง ..ทําไมงานวิจัยไปไมถึงนวัตกรรม?
 เขาถึง กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จตั้งแตตนทาง (ไดรับทุนใหญ) ถึงปลายทาง (สราง Impact)
จากวิทยากรผูออกแบบและบริหารจัดการงานวิจัย
 เขาใจ ความสัมพันธระหวางเปาหมายการพัฒนาประเทศกับการสนับสนุนการวิจัยและทุนวิจัย
 เรียนรู ทฤษฎี และฝกใชเครื่องมือการออกแบบและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ
ตั้งแต Problem Identification…จนถึง Impact
โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณกับวิทยากรและผูบริหารงานวิจัย
การรวบรวมสังเคราะหแนวคิด
อยางมีระบบเพื่อบรรลุเปาหมาย
Ideate

การสราง
การเปลี่ยนแปลง

Impact

Innovate

การสรางสรรคนวัตกรรมทั้ง
Product Process และ
Management

สถาบันคลังสมองของชาติ

นําเสนอหลักสูตรการบริหารจัดการชุดโครงการที่ออกแบบใหม โดยตระหนักถึง

ระบบวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามนโยบายที่มุงสู Thailand 4.0 ของรัฐบาลและระบบงบประมาณการวิจัย
ที่มุงเนน Program Based และ บูรณาการ ดังนั้น ผูบริหารโครงการวิจัย ผูบริหารงานวิจัยทุกระดับ มีความ
จํ า เป น ต อ งเรี ย นรู เข า ใจ เข า ถึ ง และสามารถออกแบบชุ ดโครงการให ส รรค ส ร า งนวั ต กรรมได ต ามความคาดหวั ง
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงไดจัดทําหลักสูตรการบริหารงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแนวทางการปฏิรูป
ระบบวิจัย โดยมีองคประกอบดานการปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จและกําลังดําเนินการ ทฤษฎีและ
เครื่องมือการจัดการตั้งแตการออกแบบ จนถึง outcome และ impact

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผูบริหารงานวิจัยใหสามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใชการอออกแบบกระบวนการ
บริหารงานวิจัยเพื่อสรางผลลัพธผานกระบวนการเรียนรูและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รูปแบบการจัดหลักสูตร
 เนน Active Learning Experience
 ได รับฟ งแนวคิด กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม
ประสบการณตรง ..ทําไมงานวิจัยไปไมถงึ นวัตกรรม?
 เข าถึ ง กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จตั้งแตตนทาง (ไดรับทุนใหญ) ถึงปลายทาง (สราง Impact)
จากวิทยากรผูออกแบบและบริหารจัดการงานวิจัย
 เข าใจ ความสัมพันธระหวางเปาหมายการพัฒนาประเทศกับการสนับสนุนการวิจัยและทุนวิจัย
 เรี ยนรู ทฤษฎี และฝกใชเครื่องมือการออกแบบและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ
ตั้งแต Problem Identification…จนถึง Impact

ศ. นพ. สิริฤกษ ทรงศิวิไล

วิทยากร

1.
2.
3.
4.

ตระหนักถึงการปฏิรูประบบวิจัยและงบประมาณการวิจัย และผลกระทบ
เรียนรู เขาถึงนวัตกรรม ที่เปนผลจากการวิจัยระดับตางๆ
เขาใจและสามารถปรับใชเครื่องมือการบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ
มีเครื่องมือติดตามประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการ/ชุดโครงการ

ดร. สี ลาภรณ บั วสาย

อดีตผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 2 สมัย
อดีตผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ผูบุกเบิก Program Based Research
ผูขับเคลื่อน LFA ในการออกแบบชุดโครงการ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรรมการ
ในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดา น
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
ผูขับเคลื่อนกลไก Area-Based Budgeting (ABB)

รศ. ดร. ศิริพร กิรติการกุ ล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
ผูบุกเบิก “สรางระบบอาชีพเกษตรกรไทย ผานไกประดู
หางดํา”
ผูประสบความสําเร็จในการจัดทําขอเสนองบประมาณ
วิจัยอยางกาวกระโดด

ดร. ทวีศักดิ์ ภูหล่ํา
ผูกอตั้งและกรรมการผูจัดการบริษัท สวีทซีดส จํากัด
ผูสรางนวัตกรรม Siam Ruby Queen
ผูขับเคลื่อน Social Enterprise สําหรับเกษตรกร
ไทยรายเดียวที่รัฐบาลจีนเชิญเปนที่ปรึกษาแผนงาน
ปรับปรุงพันธุและสรางนักวิจัย

ศ.ดร.วั ชระ กสิ ณฤกษ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อ. พรเทพ ฉัตรภิญ ญาคุป ต

ผูเขาร วมหลั กสู ต รสามารถ:

ทีปรึกษาอาวุโสผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อดีตผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ศ. ดร. ปยะวัติ บุญ -หลง

 โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณกับวิทยากรและผูบริหารงานวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ดร. ทวีศักดิ์ กออนั นตกู ล

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติการ
ปฏิรูประบบวิจัยและระบบงบประมาณวิจัย
เลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
อดีตผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรความรวมมือระหวาง จาคอบ เจนเซน ดีไซน และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผู เ ชี่ ย วชาญและวิ ท ยากรด า นการออกแบบ Design
Thinking

รศ. สมพร อิ ศวิ ลานนท
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเชี่ยวชาญนโยบายเกษตร
ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมิน Outcome Mapping

ดร. จิตติ์พ ร เครื อเนตร
VP ดานการวิจัยและพัฒนา บริษทั พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน): PTTGC
ผูเชี่ยวชาญการวิจัยและนวัตกรรมระดับ
Conglomerate

รศ. ดร. สุ วรรณา ประณี ตวตกุ ล
อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของงานวิจัยดานการเกษตร,
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทางการเกษตร, การเกษตรอยางยั่งยืน

ดร. ปยะทัศน พาฬอนุ รักษ
ผูชวยผูประสานงานและนักวิจัยอาวุโส
สถาบันคลังสมองของชาติ
ผูเชี่ยวชาญและวิทยากรดานการประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยดานการเกษตร

รศ. ดร. จันทรจ รัส เรี่ยวเดชะ
อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รองผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาและบริหารจัดการงานวิจัยแบบชุดโครงการ
ผูอํานวยการหลักสูตร

อ.สุปราณี จงดี ไพศาล
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการงานวิจัย
อดีตผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูเขารวมหลักสูตรสามารถ :
1.
2.
3.
4.

ตระหนักถึงการปฏิรูประบบและงบประมาณการวิจัย และผลกระทบ
เรียนรู เขาถึงนวัตกรรม ที่เปนผลจากการวิจัยระดับตางๆ
เขาใจและสามารถปรับใชเครื่องมือการบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ
มีเครื่องมือติดตามประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการ/ชุดโครงการ

ผูเขารวมหลักสูตร
•
•
•
•
•

ผูบ ริหารงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
ผูบริหารชุดโครงการวิจัย ผูบริหารกลุมงานวิจัย (Research Cluster)
ผูประสานงานชุดโครงการ หัวหนาโครงการวิจัย
ผูสนใจใฝรูการบริหารจัดการงานวิจัย
ผูบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ไดแก รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก
รวมทั้งผูบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในหนวยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 18- 20 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม

คาลงทะเบียน
ทานละ

16,500.การรับสมัคร

คาลงทะเบียน ครอบคลุม
1. การเขาฟงบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน
2. คาเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ทั้งนี้ ไมรวม คาเดินทางและคาที่พัก ของผูเขารวมการอบรม

1. สถาบันฯ รับสมัครผูเขารวมหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 35 ทานตอรุน โดยพิจารณาจากลําดับการ
สมัครและการชําระคาลงทะเบียน
2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียน หากผูสมัครตองการยกเลิกการเขารวมหลักสูตร แต
สามารถสงผูแทนได

ติดตอสอบถาม
สถาบันคลังสมองของชาติ
328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นางสาวพัชยา มาสมบูรณ โทรศัพท 02 126 7632-34 ตอ 110
โทรสาร 02 126 7635 อีเมล patchaya@knit.or.th

ลงทะเบียนออนไลน
www.knit.or.th

