
หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ์
Research Management by Objective and Key Tripple R  
(Re-imagination, Redesign, Results) 

 

รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกลไกการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมให้
ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ขึ ้น และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื ่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562  การปฏิรูปท่ีสำคัญจากการจัดต้ังกระทรวง อว. ได้แก่ 1) การปฏิรูปด้านนโยบาย (Policy Reform) 2) การ
ปฏิรูปด้านงบประมาณ (Budgeting Reform)  3) การปฏิรูประบบบริหารจัดการ (Administrative Reform)  และ 4) การ
ปฏิรูปด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Regulation Reform) โดยเฉพาะการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 3 เร่ือง ได้แก่ 

1. การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (5 ประเภท) 
2. การจัดต้ังหน่วยบริหารและจัดการทุน 
3. การจัดสรรงบประมาณแบบแพลตฟอร์ม (4 Platforms 16 Programs 27 Flagships) 

 

 
ท่ีมา :  ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (เอกสาร

ประกอบการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม “ภาคเหนือ” 19 สิงหาคม 
2562 

การออกแบบและวางแผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวง อว. ท่ีเกิดข้ึนนี้จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block grant) และมีความต่อเนื่อง (Multi-year) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-
based)  

รุ่น 2 



สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) 
หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Executive Program: R&I) ปี 2558   เพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยสำหรับผู้บริหารงานวิจัยมา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวิจัย
ได้ประสบความสำเร็จดังมุ่งหมาย และเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการโครงการในโอกาสที่ภาครัฐมีนโยบายบูรณาการ
งานวิจัย การสนับสนุนชุดโครงการขนาดใหญ่ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการวิจัย  2)  หลักสูตรการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 
ปี 2559-2560 เพื่อพัฒนาผู้บริหารและนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบงานวิจัยให้สามารถออกแบบการประเมินผล
เบ้ืองต้น ทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินและสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลได้ และ 3)  หลักสูตรบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ : 
Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program ปี 2561-2562 โดยมีองค์ประกอบด้านการ
ปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการ ทฤษฎีและเครื่องมือการจัดการตั้งแต่การออกแบบ 
จนถึง outcome และ impact    

นอกจากนั้น  ในปี 2563 สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 1 ข้ึน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารจัดการงานวิจัยในช่วงเวลาของการปฏิรูประบบ อววน. เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2563 
ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มจำนวนรับ และรอการเปิดหลักสูตรในรุ่นต่อไปเป็นจำนวนมาก สถาบันฯ จึงได้กำหนด
เปิดหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นท่ี 2 ข้ึน ในวันท่ี 25-27 สิงหาคม 2563 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยท่ีถูก

ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญ  

 
องค์ประกอบของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้มีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ  

1. Ideate   การรวบรวมสังเคราะห์แนวคิดอย่างมีระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย  
ผ่าน Design Thinking, Stakeholder Analysis 

2. Plan    การออกแบบแผนงานวิจัย ผ่าน Logical Framework 
3. OKRs    การดำเนินการวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญ  

ผ่าน Theory of Change , Pathway to Outcomes และ Research Utilization 

รูปแบบการจัดหลักสูตร 
▪  เน้น Active Learning Experience 
▪  ได้รับฟังแนวคิดการเตรียมรับ ปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน อววน. 
▪ เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัย 
▪ เรียนรู้ ทฤษฎี และฝึกใช้เครื่องมือการออกแบบและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 

ต้ังแต่, Design Thinking, Problem Identification …จนถึง Research Utilization 
▪ โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้บริหารงานวิจัย 

 
 



ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเข้าใจและสามารถปรับใช้เครื่องมือการบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย

ทุกระดับ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  

 
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 

• ผู้บริหารชุดโครงการวิจัย ผู้บริหารกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster)  

• ผู้ประสานงานชุดโครงการ  หัวหน้าโครงการวิจัย  

• ผู้สนใจใฝ่รู้การบริหารจัดการงานวิจัย 

• ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันวิจัย รวมทั้งผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนอื่นๆ 

 

วัน เวลา สถานท่ี    วันท่ี 25-27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

 

ค่าลงทะเบียน  
ค่าลงทะเบียน ครอบคลุม 
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน 
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด 
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน 

                                  ท้ังนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าท่ีพัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม 
 

การรับสมัคร  
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 30 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด 

สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที  
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร  จำนวนไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และ

ได้รับการยืนยันในการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทน

ได้ 
 

 
 
 
กำหนดการ 
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