หลักสูตร
“นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2”
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสาคั ญกับการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการแข่งขันระหว่าง
ประเทศมีมากขึ้น แต่ทรัพยากรกับลดลง ดังนั้น การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการเพื่อ
เสริมศักยภาพในการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจนวัตกรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ต้อง
อาศัยการลงทุนด้าน R&D ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย International Institute for Management Development (IMD)
และ World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับและขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านการลงทุนการ
วิจัยและพัฒนาและบุคลากรวิจัยต่ากว่าค่าเฉลี่ย 4 เท่า ขาดแคลนกาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและขาดคุณภาพ จึงส่งผลกระทบทั้งห่วงโซ่ของการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้
ความสาคัญโดยกาหนดนโยบายให้มีการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบ
บูรณาการของประเทศ เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง
และยกฐานะเป็นประเทศพัฒนา ซึ่งในระยะแรกจะเน้นการวางรากฐานระบบงานวิจัย ทั้ง การส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนางานด้านวิจัย รวมถึงการลงทุนด้านวิจัย อย่างไรก็ตามกลไกสาคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการ
งานวิจัยคือ การบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้บริหารทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนควรมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญกับงานวิจัย ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อมากาหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรให้
เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงานวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการผลงานสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ ความเชื่อมโยงงานวิจัยภาครัฐและเอกชน ซึ่งเมื่อเกิดการพัฒนาและความ
เชื่อมโยงในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแล้ว งานวิจัยของประเทศจะเป็นระบบสามารถสร้างนวัตกรรมตอบสนอง
ทุกภาคส่วนให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จึงได้จัดทาหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย”ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ ความสามารถในการจัดทายุทธศาสตร์วิจัย และการบริหารจัดการผลงาน
สู่การนาไปใช้ป ระโยชน์ ได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริห าร
หน่วยงานในด้านงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการทางานวิจัยแบบบูรณาการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และทักษะการบริหารงานวิจัยแก่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านงานวิจัย เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงพัฒนาเป็นการสร้างระบบการวิจัยแบบบูรณาการ
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3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน (ข้าราชการระดับตั้งแต่ผู้อานวยการกลุ่มงาน ผู้ชานาญการ อาวุโส หรือ เทียบเท่าขึ้น
ไป) โดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดหลักสูตรให้เป็นผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม
4. วิธีการสมัคร
4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับ
การฝึกอบรม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
4.2 หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือก และส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรม
5. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 20 คน
6. ระยะเวลาในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 22-27, 29-30 สิงหาคม 2559
ศึกษาดูงานในประเทศ จานวน 1 วัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
การนาเสนอแผนงานพัฒนางานวิจัย จานวน 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
การปูพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความสาคัญของงานวิจัยกับการพัฒนาองค์กร ซึ่งงานวิจัยมิใช่
เฉพาะการทางานในห้องปฏิบัติการหรือเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้น งานวิจัยยังครอบคลุมไปถึงการวิจัยเชิงเศรษฐกิจ
สั ง คม ไม่ ว่ า จะด้ า นใดก็ มี พื้ น ฐานแนวคิ ด และกระบวนการเหมื อ นกั น ดั ง นั้ น ผู้ เ ข้ า อบรมจะสามารถเข้ า ใจใน
กระบวนการวิจัย สามารถมองภาพรวมของการวิจัยและแนวทางในการกาหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร
หมวด 2 การจัดการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 16 ชั่วโมง
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานใดก็ตาม ต้องอาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยทางบริหาร ซึ่งคือ ทรัพยากร
มนุษย์ การเงิน ด้านวัสดุ และข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ต่างเป็นส่วนสาคัญที่นักบริหารต้องใช้เทคนิค ทักษะในการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการเจราจา และการนาเสนอสาหรับผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
และเพื่อให้ผู้เข้าการอบรมมีความรู้ และมีความสามารถในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สู่ความสาเร็จได้
หมวด 3 การกาหนดทิศทางงานวิจัย 4 ชั่วโมง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จากทิศทางที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดด้านงานวิจัย โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการความรู้ทั้งเทคนิค วิธีการ รวมถึงได้รับการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อสามารถ
กาหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วั ดได้ นอกจากนี้ในหมวดนี้จะสร้างแนวความคิดในการบริหารงานวิจัยและภาวะความ
เป็นผู้นาด้านนวัตกรรม เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงของงานวิจัย วิธีการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาแนวความคิดใน
การจัดการกับความรู้ (Knowledge Management) รวมทั้งใช้ข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยมาประกอบในการ
ตัดสิน ใจ นอกจากนี้ ยังสร้ างแนวคิดในการใช้เครือข่ายความร่ว มมือเพื่อพัฒ นาระบบบริหารงานวิจัยให้มีความ
เข้มแข็ง
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หมวด 4 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 9 ชั่วโมง
เมื่อมีการดาเนินงานโครงการวิจัยย่อมต้องมีการประเมินผลงานในทุกระยะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมถึงเพื่อพัฒนางานต่อไป ไม่เพียงแค่การประเมินในผลที่เกิดจากงานเท่านั้น การสังเคราะห์เพื่อนาผลงานไปใช้ให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนั้นเป็นสิ่งสาคัญ การพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นส่วนสาคัญที่ผู้บริหารต้อง
เป็นผู้ตัดสินใจ
หมวด 5 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารงานวิจัย 6 ชั่วโมง
โดยศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานวิจัยสู่การนาไปใช้ในเชิงการค้าของภาคเอกชน ตลอดจนความ
เชื่อมโยงในการใช้ระบบการบริหารงานวิจัยระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดโลกทัศน์ และสามารถนา
ความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
หมวด 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิด ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้
1.1 เปิดโลกทัศน์การคิดแบบ 360 องศาในยุคดิจิตอล
1.2 การพัฒนาทักษะความคิดสู่ความสาเร็จ
1.3 จุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม
หมวด 2 การจัดการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้
2.1 วิถีการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2.2 เทคนิคการบริหารงานวิจัย
2.3 การจัดการเครือข่ายเพื่อการบริหารงานวิจัย
2.4 การติดตามและประเมินผลกระทบจากงานวิจัย
2.5 เทคนิคการเจราจาและการนาเสนอสาหรับผู้บริหาร
หมวด 3 การกาหนดทิศทางงานวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้
3.1 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกกับเทคนิคการจัดทายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วัด
หมวด 4 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย ดังนี้
4.1 หลักการประเมินคุณค่าและโอกาสนาไปใช้ประโยชน์
4.2 การนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
4.3 แนวทางการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
4.4 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและกรณีศึกษา
หมวด 5 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารงานวิจัย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
5.1 การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดงานวิจัยภาคเอกชนในประเทศ
5.2 การนาเสนอแผนพัฒนางานวิจัย

/ 8. วิธีการ…

8. วิธีการฝึกอบรม
เน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสาหรับนักบริหารงานวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและมี
ประสบการณ์การทางานวิจัย โดยใช้หลักการเรียนรู้ที่เน้นจากประสบการณ์ตรง ดังนี้
8.1 บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเน้นการเรียนรู้ ในการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม รวมถึง จัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
8.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศที่เป็นองค์กรต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยภาครัฐ เพื่อ
เทียบเคียงการบริหารงาน และนาผลจากการศึกษาดูงานมาจัดทาแผนงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล
9. วิทยากรประจาหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
10. สถานที่จัดฝึกอบรม
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ หรือ โรงแรมใกล้ BTS
สถานที่ดูงานในประเทศ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จากัด (มหาชน)และ สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง
11. การประเมินผลหลักสูตร
11.1 สังเกตการณ์ระหว่างการศึกษาอบรม
11.2 ประเมินภาพรวมของการจัดฝึกอบรม และประเมินผลวิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชาหลังจาก
เสร็จการบรรยายในแต่ละหัวข้อ
12. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้ารับการศึกษาอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษา
อบรมตลอดหลักสูตร หรือ ขาดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง จะได้รับประกาศนียบัตรจากสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
13. ค่าธรรมเนียมเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
ชาระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คนละ 45,000 บาท
(ค่าธรรมเนียมรวมค่าอบรมบรรยายและสัมมนา, ค่าศึกษาดูงานในประเทศ, ค่าอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการอบรม)
14. การชาระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง ไทย สาขาพหลโยธิน 39 ในนาม สานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 039-0-04909-3 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุ
รายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมายังสานักงานฯ
ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับผู้เข้าอบรมและ/หรือร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นกรณี
ที่หน่วยงานสามารถพิจารณาดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้
/ 15. ผลลัพธ์...

15. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย
14.1 ผู้บ ริห ารหน่ว ยงานของรัฐ เอกชน องค์การมหาชน และสถาบันการศึกษา มีศักยภาพ
ขีดความสามารถในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ผ สมผสานงานวิจัยกับภารกิจของหน่วยงาน ได้ตามทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ
14.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
14.3 ผู้บริหารสามารถใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านงานวิจัยได้
14.4 ผู้บริหารสามารถบริหารผลงานวิจัยให้ก่อเกิดประโยชน์ และใช้การจดทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นเครื่องมือในการปกป้องสิทธิ์และการค้า ตลอดมองเห็นช่องทางในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ได้
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (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

หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2”
ระหว่างวันที่ 22-27 และ 29-30 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
วันที่
กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. - 09:30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
09:30 น. - 09:45 น พักรับประทำนอำหำรว่ำง
09:45 น. - 11:30 น. บรรยาย หัวข้อ เปิดโลกทัศน์การคิดแบบ 360 องศาในยุคดิจติ อล
11:30 น. - 12:00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและปรับทัศนคติ
12:00 น. - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00 น. - 14:30 น. บรรยาย หัวข้อ การพัฒนาทักษะความคิดสู่ความสาเร็จ
14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. - 16:00 น. บรรยาย หัวข้อ การพัฒนาทักษะความคิดสู่ความสาเร็จ (ต่อ)
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ จุดประกายความคิดพิชติ นวัตกรรม

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10:45 น. - 12:00 น. บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ หัวข้อ จุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม (ต่อ)

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00 น. - 14:30 น. บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานวิจัย

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14:45 น. - 15:30 น. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานวิจัย (ต่อ)

15:30 น. - 17:00 น. บรรยาย การนาผลงานวิจัยสูก่ ารใช้ประโยชน์

วิทยากร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
นำยกรณ์ จำติกวณิช
อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
นำยกรณ์ จำติกวณิช
อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ผู้จัดกำรศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมเกษตร
ร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ผู้จัดกำรศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมเกษตร
ร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้ำศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนไวรัส
วิทยำคลินิก ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้ำศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนไวรัส
วิทยำคลินิก ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขำวสอำด
กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ สำขำ
เศรษฐศำสตร์

วันที่
กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ การจัดการเครือข่ายเพื่อบริหารงานวิจัย

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10:45 น. - 12:00 น. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หัวข้อ การจัดการเครือข่ายเพื่อบริหารงานวิจัย (ต่อ)
12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00 น. - 14.45 น. บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเจรจาและการนาเสนอสาหรับผูบ้ ริหาร

14:45 น. - 15:00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15:00 น. - 16:00 น. ฝึกปฏิบตั ิ หัวข้อ เทคนิคการเจรจาและการนาเสนอสาหรับผู้บริหาร (ต่อ)

16.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 (ศึกษาดูงาน)
07.00 น. - 10.00 น. ออกเดินทางจาก สวก. ไป ระยอง
10:00 น. - 12:00 น. การบรรยาย บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมีคอล จากัด (มหาชน)

12:00 น. - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 น. - 15:30 น. การศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
15:30 น. - 17:30 น. เดินทางกลับถึง สวก.

วิทยากร
ผศ.ดร.ธัญญำนุภำพ อำนันทนะ
ผู้อำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ธัญญำนุภำพ อำนันทนะ
ผู้อำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
นำยจุลชัย จุลเจือ
ที่ปรึกษำ สถำบันจัดฝึกอบรม สถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ, สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฯลฯ
นำยจุลชัย จุลเจือ
ที่ปรึกษำ สถำบันจัดฝึกอบรม สถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ, สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฯลฯ

นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล
จำกัด (มหำชน)
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
อธิกำรบดีสถำบันวิทยสิริเมธี

วันที่
กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
08:30 น. - 09:30 น. ลงทะเบียน
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคนิคการ
จัดทายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั
10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10:45 น. - 12:00 น. บรรยาย หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคนิคการ
จัดทายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั (ต่อ)
12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 14:30 น. ฝึกปฏิบตั ิ หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคนิคการ
จัดทายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั (ต่อ)
14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14:45 น. - 16:30 น. บรรยาย หัวข้อ หลักการประเมินคุณค่าและโอกาสนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
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 การติดตามและประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10:45 น. - 12:00 น. ฝึกปฏิบตั ิ หัวข้อ การติดตามและประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ)

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00 น. - 14:30 น. บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ หัวข้อ วิถีการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14:45 น. - 16:00 น. บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ หัวข้อ วิถีการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

16:00 น. - 17:00 น. ที่ปรึกษาให้คาแนะนาผู้เข้าอบรมในการจัดแผนพัฒนางานวิจัย

วิทยากร

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขำธิกำร สำนักงำคณะกรรมกำร
นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
อำจำรย์ประจำคณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
อำจำรย์ประจำคณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กำญจนโอภำษ
ผู้อำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ดร.กัมปนำท วิจิตรศรีกมล
อำจำรย์ประจำภำควิชำเศรษฐศำสตร์
เกษตรและทรัพยำกร คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ดร.กัมปนำท วิจิตรศรีกมล
อำจำรย์ประจำภำควิชำเศรษฐศำสตร์
เกษตรและทรัพยำกร คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยี
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยี
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยี
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

วันที่
กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ แนวทางการผลักดันผลงานวิจัยสูก่ ารใช้ประโยชน์
10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10:45 น. - 12:00 น. บรรยาย หัวข้อ แนวทางการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต่อ)
12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00 น. - 14:30 น. บรรยายและกรณีศึกษา หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาในงานวิจัย
14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14:45 น. - 16:00 น. บรรยายและกรณีศึกษา หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาในงานวิจัย (ต่อ)
16:00 น. - 17:00 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรม
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. - 10:30 น. การนาเสนอแผนพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม

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

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 14:30 น. พิธีมอบวุฒบิ ตั ร
หมำยเหตุ: รำยละเอียดกำหนดกำรฝึกอบรมอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

วิทยากร
น.สพ.รุจเวทย์ ทหำรแกล้ว
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ เครือเบทำโกร
น.สพ.รุจเวทย์ ทหำรแกล้ว
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ เครือเบทำโกร
นำยชยธวัช อติแพทย์
นำยกสมำคมส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำ
แห่งประเทศไทย
นำยชยธวัช อติแพทย์
นำยกสมำคมส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำ
แห่งประเทศไทย

นำยสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
นำงสุนันทำ สมพงษ์
นำยสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
นำงสุนันทำ สมพงษ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

