
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที ่6-9 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติทําหน้าที่ส่งเสริมและ
ประสานงานวิจัยของชาติ ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของประเทศ 
ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ โดยมีพันธกิจตามบริบทของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติคือ “การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบวิจัยบูรณาการและการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาสินทรัพย์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศที่
ย่ังยืน” การที่จะดําเนินการตามยุทธศาสตร์ให้เกิดสัมฤทธิผล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่
มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยบ่งช้ีความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ โดยมีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานใน
ระบบวิจัย หรือ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบูรณาการปฏิรูประบบวิจัย 
เพ่ือลดความซ้ําซ้อนของโครงการวิจัย และต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการนํางานวิจัยสู่การ
ใช้ประโยชน์ โจทย์ปัญหาสําคัญที่สุด คือ บุคลากรที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต่ก่อนเร่ิม
โครงการจนสิ้นสุดโครงการจะต้องมีความรู้ความสามารถในการดําเนินการจัดการงานวิจัยอย่างถูกต้อง ตาม 
TOR ของแหล่งทุนวิจัย ใน คอบช. แต่ปัจจุบันยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่าง
มืออาชีพที่จะมาช่วยเป็นผู้จัดการงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ เพราะบุคลากรด้านน้ีมีส่วนสําคัญที่
จะขับเคลื่อนงานวิจัยให้สู่ความสําเร็จที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามข้อกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางานวิจัย ตามความต้องการของแหล่งทุนวิจัย  
 จากหลักการและเหตุผล วช. มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) โดย
กําหนดเป้าหมายจํานวน 300 คน ในส่วนกลางและภูมิภาคของประเทศให้สามารถ บริหารจัดการงานวิจัย เช่น 
ด้านพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการติดต่อ
ประสานงานโครงการ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัย
และการจัดทํารายงานรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 วช. ร่วมกับ สวก. 
ดําเนินโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย จํานวน 236 คน โดยกําหนดให้มีการดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 
จํานวน 4 รุ่น โดยพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย จํานวนประมาณ 300 คน และมีแผนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองใน
ปีงบประมาณต่อไป 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในหน่วยงาน

ต้ังแต่ก่อนดําเนินงาน ระหว่างดําเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและบริหารงานวิจัย การ
ประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทํางานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ 
สอน แนะนํางาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3 เพ่ือบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ  

3.  โครงสร้างหลักสูตร 
  3.1 การบริหารจัดการงานวิจัยมืออาชีพ (ครอบคลุมกระบวนการวิจัย ก่อน ระหว่าง หลัง และตัวอย่าง) 

3.2 เทคนิคการจัดทําข้อเสนอการวิจัย และการประสานงานอย่างไรให้ได้ใจแหล่งทุน 



3.3 จริยธรรมกับการวิจัย 
3.4 กฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการวิจัยที่ควรรู้ 
3.5 การนําผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3.6 การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
3.7 การเขียนสรุปรายงานการวิจัย และรูปแบบมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัย 
3.8 การติดตามและประเมินผลการวิจัย 
3.9 การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการงานวิจัย 

4. วิธีการฝึกอบรม 
 4.1 การบรรยายและอภิปราย 
 4.2 ฝึกปฏิบัติ และทํากิจกรรมร่วมกัน 

5. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
 6.1 ผู้สมัครมีความรู้ด้านการวิจัย/มีประสบการณ์ด้านการจัดทําข้อเสนอโครงการ 

6.2 มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
 6.3 เคยทําการวิจัย/ร่วมทําการวิจัยมาก่อน  

7. ระยะเวลา สถานที่ และจํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม   
 รุ่นที่ 6 วันที่ 25-27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ จํานวน 75 คน 
 รุ่นที ่7 วันที ่17-19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จงัหวัดพิษณุโลก จํานวน 75 คน 
 รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ จํานวน 75 คน 
 รุ่นที่ 9 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 75 คน 

8. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
8.1 สามารถส่งไฟล์สแกนใบสมัครได้ทาง training.arda@gmail.com หรือ nrct.training@gmail.com 
8.2 สามารถส่งสําเนาโทรสาร ได้ที่หมายเลข 0 2579 7435 ต่อ 3610 (สวก.) หรือ 0 2579 0457 (วช.) 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
  9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการบริหารงานวิจัย  
 9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
บริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 เพ่ิมจํานวนและสัดส่วนผลงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

10. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
10.1 สํานักพัฒนาบุคลากรวิจัย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โทรศัพท์          

0 2579 7435 ต่อ 3614,3616 โทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 E-mail : training.arda@gmail.com หรือ 
Download รายละเอียดได้ที่ www.arda.or.th 

10.2 กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 
479, 480 โทรสาร 0 2579 0457 E-mail : nrct.training@gmail.com  
 



กําหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 6-9  
เวลา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
08.30 ลงทะเบียน (Pre-test) ลงทะเบียน ลงทะเบียน 

  08.45 พิธีเปิด โดย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการ วช. 
09.15 เสวนา “การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ” 

โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ผู้ดําเนินการ : นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการ วช. 

บรรยาย “การนําผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” 
โดย ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด (มหาชน)  

บรรยาย “การติดตามและประเมินผลการวิจัย และประกัน
คุณภาพงานวิจัย การประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย” 
โดย นางสุนันทา สมพงษ์ 
      ที่ปรึกษาด้านการวิจัย วช. 

10.15 พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง ทําแบบทดสอบ Post-test และพักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 บรรยาย “เทคนิคการจัดทําข้อเสนอการวิจัยและการประสานงาน

อย่างไรให้ได้ใจแหล่งทุน”  
โดย นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล วช. 

บรรยาย “การบริหารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย” 
โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ 
      การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม 
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสวุรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
      ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ 
      การแพทย์สภาวิจัยแห่งชาติ 

12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 บรรยาย “จริยธรรมการวิจัย” 

โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บรรยาย “การเขียนสรุปรายงานการวิจัย และรูปแบบมาตรฐาน
การเขียนรายงานการวิจัย” 
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม 
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
      ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ 
      การแพทย์สภาวิจัยแห่งชาติ 

14.00 บรรยาย “กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยที่
ควรรู้”(การจัดสรรผลประโยชน์ และ IP) 
โดย ศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15.00 ชี้แจงและแบง่กลุ่ม และพักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม 

โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
      ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ 
      การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม 
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
      ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ 
      การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติ 
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
      ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ 
      การแพทย์สภาวิจัยแห่งชาติ 
มอบวุฒิบัตร 
พิธีปิดการอบรม 16.00 สรุปผลการฝึกอบรมประจําวัน  สรุปผลการฝึกอบรมประจําวัน  

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น/เหมาะสม



 
 
 

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม  
หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย  

*********************** 
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        นามสกุล                

     โครงการวิจัยที่ทําในปัจจุบัน                          ประสบการณ์ทํางานวิจัย       ปี   

     มีความเกี่ยวข้องอย่างไรในการบริหารจัดการงานวิจัย                   

     หน่วยงานต้นสังกัด                      

 เลขที่  หมู่ที่  ถนน   ตําบล/แขวง               

 อําเภอ/เขต               จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 โทรศัพท์    โทรสาร              มือถือ      

 E-mail address:                              

 ประเภทอาหารที่ต้องการ  ปกติ  มุสลิม  มังสวิรัติ 

 สามารถเข้าร่วมอบรม 

รุ่นที่ 6 วันที่ 25-27 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น จ.กรุงเทพฯ             
  (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 8 เมษายน 2559) 

รุ่นที่ 7 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพิษณุโลก ธานี 2 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
   (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558) 

รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น จ.กรุงเทพฯ                
  (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559) 

รุ่นที่ 9 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่  
   (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่านทีส่นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
น.ส.เกษรา  อินทรศ์ิริ  0 2579 7435 ต่อ 3616 

และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ 
E-mail : training.arda@gmail.com 

ฟรี ค่าลงทะเบียน !!! 
รับสมัครรุ่นละ 75 คน เท่าน้ัน  

โดยจะคัดเลือกผูผ้่านคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อทาง 
www.arda.or.th 


