
หลักสูตร  
“นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2” 

1. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการแข่งขันระหว่าง
ประเทศมีมากขึ้น แต่ทรัพยากรกับลดลง ดังนั้น การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ือ
เสริมศักยภาพในการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจนวัตกรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ต้อง
อาศัยการลงทุนด้าน R&D ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย International Institute for Management Development (IMD) 
และ World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับและขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านการลงทุนการ
วิจัยและพัฒนาและบุคลากรวิจัยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 4 เท่า ขาดแคลนก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและขาดคุณภาพ จึงส่งผลกระทบทั้งห่วงโซ่ของการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้
ความส าคัญโดยก าหนดนโยบายให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบ
บูรณาการของประเทศ เพ่ือเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง
และยกฐานะเป็นประเทศพัฒนา ซึ่งในระยะแรกจะเน้นการวางรากฐานระบบงานวิจัย ทั้งการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนางานด้านวิจัย รวมถึงการลงทุนด้านวิจัย อย่างไรก็ตามกลไกส าคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการ
งานวิจัยคือ การบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้บริหารทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนควรมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญกับงานวิจัย ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือมาก าหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรให้
เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินงานวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการผลงานสู่การใช้ประโยชน์   รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ ความเชื่อมโยงงานวิจัยภาครัฐและเอกชน ซึ่งเมื่อเกิดการพัฒนาและความ
เชื่อมโยงในทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยแล้ว งานวิจัยของประเทศจะเป็นระบบสามารถสร้างนวัตกรรมตอบสนอง
ทุกภาคส่วนให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จึงได้จัดท าหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย”ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ ความสามารถในการจัดท ายุทธศาสตร์วิจัย และการบริหารจัดการผลงาน
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร
หน่วยงานในด้านงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการท างานวิจัยแบบบูรณาการ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และทักษะการบริหารงานวิจัยแก่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านงานวิจัย เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมโยงพัฒนาเป็นการสร้างระบบการวิจัยแบบบูรณาการ 
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3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน (ข้าราชการระดับตั้งแต่ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ผู้ช านาญการ อาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป) โดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดหลักสูตรให้เป็นผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

4. วิธีการสมัคร  
  4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับ
การฝึกอบรม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
  4.2 หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือก และส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรม  

5. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  จ านวน 20 คน 

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 22-27, 29-30 สิงหาคม 2559 
  ศึกษาดูงานในประเทศ จ านวน 1 วัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
  การน าเสนอแผนงานพัฒนางานวิจัย จ านวน 1 วัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน รวม 43 ชั่วโมง โดยภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 หมวด (Module) ดังนี้ 

หมวด 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิด  8 ชั่วโมง  
การปูพ้ืนฐานให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความส าคัญของงานวิจัยกับการพัฒนาองค์กร ซึ่งงานวิจัยมิใช่

เฉพาะการท างานในห้องปฏิบัติการหรือเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้น งานวิจัยยังครอบคลุมไปถึงการวิจัยเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม ไม่ว่าจะด้านใดก็มีพ้ืนฐานแนวคิด และกระบวนการเหมือนกัน ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย สามารถมองภาพรวมของการวิจัยและแนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร 

หมวด 2 การจัดการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  16 ชั่วโมง 
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานใดก็ตาม ต้องอาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยทางบริหาร ซึ่งคือ ทรัพยากร

มนุษย์ การเงิน  ด้านวัสดุ และข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ต่างเป็นส่วนส าคัญที่นักบริหารต้องใช้เทคนิค ทักษะในการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการเจราจา และการน าเสนอส าหรับผู้บริหาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงาน 
และเพ่ือให้ผู้เข้าการอบรมมีความรู้ และมีความสามารถในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สู่ความส าเร็จได้  

หมวด 3 การก าหนดทิศทางงานวิจัย  4 ชั่วโมง  
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จากทิศทางที่จะพัฒนาองค์กรเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และ

ตัวชี้วัดด้านงานวิจัย โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการความรู้ทั้งเทคนิค วิธีการ รวมถึงได้รับการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือสามารถ
ก าหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดได้ นอกจากนี้ในหมวดนี้จะสร้างแนวความคิดในการบริหารงานวิจัยและภาวะความ
เป็นผู้น าด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เข้าใจความเสี่ยงของงานวิจัย วิธีการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาแนวความคิดใน
การจัดการกับความรู้ (Knowledge Management) รวมทั้งใช้ข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยมาประกอบในการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสร้างแนวคิดในการใช้เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีความ
เข้มแข็ง 

 
/ หมวด 4… 



 
หมวด 4 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  9 ชั่วโมง 
เมื่อมีการด าเนินงานโครงการวิจัยย่อมต้องมีการประเมินผลงานในทุกระยะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

รวมถึงเพ่ือพัฒนางานต่อไป ไม่เพียงแค่การประเมินในผลที่เกิดจากงานเท่านั้น การสังเคราะห์เพ่ือน าผลงานไปใช้ให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนั้นเป็นสิ่งส าคัญ การพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นส่วนส าคัญท่ีผู้บริหารต้อง
เป็นผู้ตัดสินใจ  

หมวด 5 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารงานวิจัย  6 ชั่วโมง  
โดยศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ในเชิงการค้าของภาคเอกชน ตลอดจนความ

เชื่อมโยงในการใช้ระบบการบริหารงานวิจัยระหว่างรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดโลกทัศน์ และสามารถน า
ความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

 

หมวด 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิด  ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้ 
   1.1 เปิดโลกทัศน์การคิดแบบ 360 องศาในยุคดิจิตอล  
 1.2 การพัฒนาทักษะความคิดสู่ความส าเร็จ        
 1.3 จุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม         
  

 หมวด 2 การจัดการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้ 
 2.1 วิถีการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง         
 2.2 เทคนิคการบริหารงานวิจัย        
 2.3 การจัดการเครือข่ายเพ่ือการบริหารงานวิจัย        
 2.4 การติดตามและประเมินผลกระทบจากงานวิจัย       
 2.5 เทคนิคการเจราจาและการน าเสนอส าหรับผู้บริหาร                
 

 หมวด 3 การก าหนดทิศทางงานวิจัย  ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้ 
 3.1 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกกับเทคนิคการจัดท ายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วัด            
             
      หมวด 4 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้ 
 4.1 หลักการประเมินคุณค่าและโอกาสน าไปใช้ประโยชน์              
      4.2 การน าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์              
  4.3 แนวทางการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์                    
 4.4 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและกรณีศึกษา                    
 

 หมวด 5 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารงานวิจัย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 5.1 การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดงานวิจัยภาคเอกชนในประเทศ                       
 5.2 การน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัย               
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8. วิธีการฝึกอบรม 
   เน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะส าหรับนักบริหารงานวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและมี
ประสบการณ์การท างานวิจัย โดยใช้หลักการเรียนรู้ที่เน้นจากประสบการณ์ตรง ดังนี้ 
   8.1 บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเน้นการเรียนรู้ ในการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม รวมถึงจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   8.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศที่เป็นองค์กรต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยภาครัฐ เพ่ือ
เทียบเคียงการบริหารงาน และน าผลจากการศึกษาดูงานมาจัดท าแผนงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล  

9. วิทยากรประจ าหลักสูตร 
   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 

10. สถานที่จัดฝึกอบรม 
   สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ หรือ โรงแรมใกล้ BTS 
   สถานที่ดูงานในประเทศ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ากัด (มหาชน)และ สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง 

11. การประเมินผลหลักสูตร 
   11.1 สังเกตการณ์ระหว่างการศึกษาอบรม 
   11.2 ประเมินภาพรวมของการจัดฝึกอบรม และประเมินผลวิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชาหลังจาก
เสร็จการบรรยายในแต่ละหัวข้อ 

12. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาอบรม 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้ารับการศึกษาอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษา
อบรมตลอดหลักสูตร หรือ ขาดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง จะได้รับประกาศนียบัตรจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

13. ค่าธรรมเนียมเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  
   ช าระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คนละ  45,000 บาท  
   (ค่าธรรมเนียมรวมค่าอบรมบรรยายและสัมมนา, ค่าศึกษาดูงานในประเทศ, ค่าอุปกรณ์ เอกสาร  
ประกอบการอบรม)   

14. การช าระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  
 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ในนาม ส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 039-0-04909-3 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุ
รายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมายังส านักงานฯ 

 ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับผู้เข้าอบรมและ/หรือร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นกรณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ที่หน่วยงานสามารถพิจารณาด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ 

  
  / 15. ผลลัพธ์... 

 
 



15. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
  ผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย  

14.1 ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์การมหาชน และสถาบันการศึกษา มีศักยภาพ       
ขีดความสามารถในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ผสมผสานงานวิจัยกับภารกิจของหน่วยงาน ได้ตามทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ 

14.2  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

14.3  ผู้บริหารสามารถใช้เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านงานวิจัยได ้
14.4  ผู้บริหารสามารถบริหารผลงานวิจัยให้ก่อเกิดประโยชน์ และใช้การจดทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นเครื่องมือในการปกป้องสิทธิ์และการค้า ตลอดมองเห็นช่องทางในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ได ้

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
   โทรศัพท์หมายหมายเลข 0 2579 7435 ต่อ 3611, 3614-18 มือถือ 083-095-4904 
   โทรสารหมายเลข 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ E-mail: Jiraporn@arda.or.th 
   เว็บไซด์หลักสูตร www.arda.or.th 
 
 
  

 
 
  
 
  
   

mailto:Jiraporn@arda.or.th
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หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2” 

ระหว่างวันที่ 22-27 และ 29-30 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันจนัทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559   
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 09:30 น. กล่าวต้อนรบัผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย

กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
09:30 น. - 09:45 น พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
09:45 น. - 11:30 น. บรรยาย หัวข้อ เปดิโลกทศัน์การคดิแบบ 360 องศาในยุคดิจติอล ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

11:30 น. - 12:00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและปรบัทัศนคติ  
12:00 น. - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13:00 น. - 14:30 น. บรรยาย หัวข้อ การพัฒนาทกัษะความคิดสู่ความส าเร็จ  นำยกรณ์ จำติกวณิช 

อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
14:30 น. - 14:45 น. พักรบัประทานอาหารว่าง  
14:45 น. - 16:00 น. บรรยาย หัวข้อ การพัฒนาทกัษะความคิดสู่ความส าเร็จ (ต่อ) นำยกรณ์ จำติกวณิช 

อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559   
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ จุดประกายความคดิพิชตินวตักรรม  

 
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 
ผู้จัดกำรศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมเกษตร
ร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
10:45 น. - 12:00 น. บรรยายและฝึกปฏิบตัิ หัวข้อ จุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม (ต่อ) ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 

ผู้จัดกำรศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมเกษตร
ร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13:00 น. - 14:30 น. บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานวิจัย ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ 

หัวหน้ำศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนไวรัส
วิทยำคลินิก ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
14:45 น. - 15:30 น. การอภปิรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานวิจัย  (ต่อ) 
ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ 
หัวหน้ำศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนไวรัส
วิทยำคลินิก ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

15:30 น. - 17:00 น. บรรยาย การน าผลงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขำวสอำด 
กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ สำขำ
เศรษฐศำสตร์ 

 

 



 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันพุธที ่24 สิงหาคม 2559   
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ การจดัการเครือข่ายเพื่อบริหารงานวิจัย ผศ.ดร.ธัญญำนุภำพ อำนันทนะ 

ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
10:45 น. - 12:00 น. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

หัวข้อ การจัดการเครือข่ายเพื่อบริหารงานวิจัย (ต่อ) 
ผศ.ดร.ธัญญำนุภำพ อำนันทนะ 
ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13:00 น. - 14.45 น. บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเจรจาและการน าเสนอส าหรบัผูบ้รหิาร  นำยจุลชัย จุลเจือ 

ท่ีปรึกษำ สถำบันจัดฝึกอบรม สถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ, สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฯลฯ 

14:45 น. - 15:00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
15:00 น. - 16:00 น. ฝึกปฏิบตัิ หัวข้อ เทคนิคการเจรจาและการน าเสนอส าหรับผู้บริหาร (ต่อ)  นำยจุลชัย จุลเจือ 

ท่ีปรึกษำ สถำบันจัดฝึกอบรม สถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ, สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฯลฯ 

16.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรม  
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 (ศึกษาดูงาน)   
07.00 น. - 10.00 น. ออกเดนิทางจาก สวก. ไป ระยอง  
10:00 น. - 12:00 น. การบรรยาย บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมีคอล จ ากัด (มหาชน)  

 
นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล 
จ ำกัด (มหำชน) 

12:00 น. - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน   
13.00 น. - 15:30 น. การศกึษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธ ี ศ.ดร.จ ำรัส ลิ้มตระกูล 

อธิกำรบดีสถำบันวิทยสิริเมธี 
15:30 น. - 17:30 น. เดนิทางกลบัถึง สวก.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันศกุรท์ี่ 26 สิงหาคม 2559 
08:30 น. - 09:30 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคนิคการ

จัดท ายทุธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
เลขำธิกำร ส ำนักงำคณะกรรมกำร 
นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
10:45 น. - 12:00 น. บรรยาย หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคนิคการ

จัดท ายทุธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั (ต่อ) 
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ 
อำจำรย์ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

12:00 น. - 13:00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. - 14:30 น. ฝกึปฏิบตัิ หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคนิคการ

จัดท ายทุธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั (ต่อ) 
  

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ 
อำจำรย์ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
14:45 น. - 16:30 น. บรรยาย หัวข้อ หลักการประเมนิคณุค่าและโอกาสน าผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน ์
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กำญจนโอภำษ 
ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

16:30 น. - 17.30 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรม  
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559   
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ การตดิตามและประเมินผลกระทบจากงานวิจัย  ดร.กัมปนำท วิจิตรศรีกมล 

อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเศรษฐศำสตร์
เกษตรและทรัพยำกร คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
10:45 น. - 12:00 น. ฝึกปฏิบตัิ หัวข้อ การติดตามและประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) ดร.กัมปนำท วิจิตรศรีกมล 

อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเศรษฐศำสตร์
เกษตรและทรัพยำกร คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13:00 น. - 14:30 น. บรรยายและฝึกปฏบิตัิ หัวข้อ วิถีการเปน็ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเทคโนโลยี  
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
14:45 น. - 16:00 น. บรรยายและฝกึปฏบิตัิ หัวขอ้ วิถีการเปน็ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (ตอ่) ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเทคโนโลยี  
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

16:00 น. - 17:00 น. ที่ปรึกษาใหค้ าแนะน าผู้เข้าอบรมในการจัดแผนพัฒนางานวิจัย ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเทคโนโลยี  
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 



 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันจนัทร์ที่ 29  สิงหาคม 2559   
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ แนวทางการผลักดนัผลงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์ น.สพ.รุจเวทย์ ทหำรแกล้ว 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ เครือเบทำโกร 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
10:45 น. - 12:00 น. บรรยาย หัวข้อ แนวทางการผลักดนัผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต่อ) น.สพ.รุจเวทย์ ทหำรแกล้ว 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ เครือเบทำโกร 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13:00 น. - 14:30 น. บรรยายและกรณศีึกษา หัวข้อ  การใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทาง

ปญัญาในงานวิจัย  
นำยชยธวัช อติแพทย์ 
นำยกสมำคมส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำ
แห่งประเทศไทย 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
14:45 น. - 16:00 น. บรรยายและกรณศีึกษา หัวข้อ  การใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทาง

ปญัญาในงานวิจัย (ต่อ) 
นำยชยธวัช อติแพทย์ 
นำยกสมำคมส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำ
แห่งประเทศไทย 

16:00 น. - 17:00 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรม  
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559   
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. การน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม 

 
นำยสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก 
รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 
นำงสุนันทำ สมพงษ์ 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
10:45 น. - 12:00 น. การน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม 

 
นำยสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก 
รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 
นำงสุนันทำ สมพงษ์ 

12:00 น. - 13:00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน   
13:00 น. - 14:30 น. พิธีมอบวุฒบิตัร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย

กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
 

หมำยเหตุ: รำยละเอียดก ำหนดกำรฝึกอบรมอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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