หลักสูตร
การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุน่ 3
Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program

Solution by Design
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ถ่ายทอดหลักการและกรอบคิดเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ยึดหลั ก “ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒ นาที่
ยั่ ง ยื น ” และ “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” ต่ อ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9-11 โดยยึ ด หลั ก การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพและผลิตผล
บนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
รั ฐ บาลได้ดาเนิ น การปฎิรู ป ระบบวิ จัย และนวัต กรรมของประเทศ เพื่อสร้างความเข้ มแข็ ง ให้ แ ก่
เศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติได้ดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัดตังสภานโยบายและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อกาหนด
แผนที่นาทางเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทังยุทธศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมรายสาขา ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ โดยกาหนดระบบจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มีผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block grant) ตามโปรแกรมวิจัยและ
นวัตกรรม (Program-based) ให้
สถาบั น คลั งสมองของชาติ ผู้ บ ริ ห ารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation
Executive Program: R&I) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย สาหรับผู้บริหารงานวิจัย
มาตังแต่ปี พ.ศ. 2558 ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการวิจัยได้ประสบความสาเร็จดังมุ่งหมาย และ
เครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการโครงการในโอกาสที่ภาครัฐมีนโยบายบูรณาการงานวิจัย การสนับสนุนชุด
โครงการขนาดใหญ่ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการวิจัย
ผู้บริหารโครงการวิจัย ผู้บริหารงานวิจัยทุกระดับ มีความจาเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถ
ออกแบบชุดโครงการให้สรรค์สร้างนวัตกรรมได้ตามความคาดหวัง สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้จัดทา
หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย ในปี พ.ศ.
2561 คือ หลักสูตรบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ : Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)
Executive Program ขึน โดยมีองค์ประกอบด้านการปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จ และ
กาลังดาเนินการ ทฤษฎีและเครื่ องมือการจัดการตังแต่การออกแบบ จนถึง outcome และ impact โดย
สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561) ซึง่ ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมหลักสูตรจากผู้บริหารงานวิจัยเป็นจานวนมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย ให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้การอออกแบบ
กระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รูปแบบการจัดหลักสูตร
▪ เน้น Active Learning Experience
▪ ได้รับฟังแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประสบการณ์ตรง ..ทาไมงานวิจัยไปไม่ถึงนวัตกรรม?
▪ เข้าถึง กรณีศึกษาที่ประสบความสาเร็จตังแต่ต้นทาง (ได้รับทุนใหญ่) ถึงปลายทาง (สร้าง Impact)
จากวิทยากรผู้ออกแบบและบริหารจัดการงานวิจัย
▪ เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาประเทศกับการสนับสนุนการวิจัยและทุนวิจัย
▪ เรียนรู้ ทฤษฎี และฝึกใช้เครื่องมือการออกแบบและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่
ตังแต่ Problem Identification, Design Thinking …จนถึง Impact
โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้บริหารงานวิจัย

การรวบรวมสังเคราะห์แนวคิด
อย่างมีระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย

Ideate

การสร้าง
การเปลี่ยนแปลง

Impact

Innovate

การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง
Product Process และ
Management

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถ :
1.
2.
3.
4.

ตระหนักถึงการปฏิรูประบบและงบประมาณการวิจัย และผลกระทบ
เรียนรู้ เข้าถึงนวัตกรรม ที่เป็นผลจากการวิจัยระดับต่างๆ
เข้าใจและสามารถปรับใช้เครื่องมือการบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่
มีเครื่องมือติดตามประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ/ชุดโครงการ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
•
•
•
•
•

ผู้บริหารงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
ผู้บริหารชุดโครงการวิจัย ผู้บริหารกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster)
ผู้ประสานงานชุดโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้สนใจใฝ่รู้การบริหารจัดการงานวิจัย
ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก
รวมทังผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 9- 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Ballroom B ชัน M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ

16,500.-

ค่าลงทะเบียน ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ทังนี ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตังแต่บัดนี จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจานวน 42 ท่าน ก่อน
เวลาที่กาหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จานวนไม่เกิน 42 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลาดับการ
ลงทะเบียนก่อน และชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่
สามารถส่งผู้แทนได้

ติดต่อสอบถาม
สถาบันคลังสมองของชาติ
328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชัน 19 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-4 กด 0 หรือ 094-9519645
โทรสาร 02 126 7635 อีเมล patchaya@knit.or.th

ลงทะเบียนออนไลน์
www.knit.or.th

