หลักสูตร
“นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๓”
โดย สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
-----------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่
จะให้ความสาคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D เนื่องจากกระแสโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทาให้การพัฒนาในมิติต่างๆ ต้องมี การ
ปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น ตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน และการหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เป็น
เป้าหมาย คือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) โดยการสร้างนวัตกรรมส่วนหนึ่ง
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยในระยะแรกจะเน้นการวางรากฐานระบบงานวิจัย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านการวิจัย
รวมถึงการลงทุนด้านวิจัย อย่างไรก็ตามกลไกสาคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการงานวิจัย คือ การบริหาร
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของงานวิจัย และทิศทางงานวิจัย เพื่อมากาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนการ
บริหารจัดการผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงการวิจัยของ
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารงานวิจัยอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จึงได้จัดทาหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย”ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทายุทธศาสตร์วิจัย การบริหารจัดการ
งานวิจั ยและการน าผลงานสู่การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล ตลอดจนก่อให้ เกิด
เครือข่ายระหว่างผู้บริหารหน่วยงานในด้านงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการทางานวิจัยแบบ
บูรณาการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และทักษะการบริหารงานวิจัยแก่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านงานวิจัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
พัฒนาเป็นการสร้างระบบการวิจัยแบบบูรณาการ
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3. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน รวม 74 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 5 หมวด
(Module) ดังนี้
หมวด 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิด 7.5 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 17.5 ชั่วโมง
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานใดก็ตาม ต้องอาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยทางบริหาร ซึ่งคือ ทรัพยากร
มนุษย์ เงิน วัสดุ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่างเป็นส่วนสาคัญที่นักบริหารต้องใช้เทคนิค ทักษะในการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการเจราจา และการนาเสนอสาหรับผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน และเพื่อให้ผู้
เข้าการอบรมมีความรู้ และมีความสามารถในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สู่ความสาเร็จได้
หมวด 3 การกาหนดทิศทางงานวิจัย 6 ชั่วโมง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จากทิศทางที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดด้านงานวิจัย โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับ ความรู้ทั้งเทคนิค วิธีการ รวมถึงได้รับการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อสามารถ
กาหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดได้ นอกจากนี้ในหมวดนี้จะสร้างแนวความคิดในการบริหารงานวิจัยและภาวะความ
เป็นผู้นาด้านนวัตกรรม เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงของงานวิจัย วิธีการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาแนวความคิดใน
การจัดการกับความรู้ (Knowledge Management) รวมทั้งใช้ข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยมาประกอบในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ยังสร้างแนวคิดในการใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง
หมวด 4 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 8 ชั่วโมง
เมื่อมีการดาเนินงานโครงการวิจัยย่อมต้องมีการประเมินผลงานในทุกระยะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมถึงเพื่อพัฒนางานต่อไป ไม่เพียงแค่การประเมินในผลที่เกิดจากงานเท่านั้น การสังเคราะห์เพื่อนาผลงานไปใช้ให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนั้นเป็นสิ่งสาคัญ การพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นส่วนสาคัญที่ผู้บริหารต้อง
เป็นผู้ตัดสินใจ
หมวด 5 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารงานวิจัย 16 ชั่วโมง
โดยศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานวิจัยสู่การนาไปใช้ในเชิงการค้าของภาคเอกชน ตลอดจนความ
เชื่อมโยงในการใช้ระบบการบริหารงานวิจัยระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดโลกทัศน์ และสามารถนา
ความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
4. การศึกษาดูงาน
4.1 การศึกษาดูงานในประเทศ
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่ประสบ
ความสาเร็จ ด้านการบริ หารงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในหลักสูตร และ
นาผลการศึกษาดูงานมาจัดทาแผนงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (สถานที่และกาหนดการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
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5. ระยะเวลาหลักสูตร
หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3 กาหนดระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตรฯ รวมทั้งสิ้น
จานวน 58 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. การอบรมหรือสัมมนา (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) 39 ชั่วโมง
2. การศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง
16 ชั่วโมง
3. การนาเสนอแผนงานพัฒนางานวิจัย
3 ชั่วโมง
หลักสูตรนักบริหารงานวิจัย มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
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
6. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน (ข้าราชการระดับตั้งแต่ผู้อานวยการกลุ่มงาน ผู้ชานาญการ อาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป) โดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดหลักสูตรให้เป็นผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม
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7. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
7.1 ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์การมหาชน และสถาบันการศึกษา มีศักยภาพ ขีดความสามารถ
ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ผสมผสานงานวิจัยกับภารกิจของหน่วยงาน ได้ตามทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ
7.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
7.3 ผู้บริหารสามารถใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านงานวิจัยได้
7.4 ผู้บริหารสามารถบริหารผลงานวิจัยให้ก่อเกิดประโยชน์ และใช้การจดทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นเครื่องมือในการปกป้องสิทธิ์และการค้า ตลอดมองเห็นช่องทางในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ได้
8. เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
ผู้ ที่ จ ะผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต รได้ จ ะต้ อ งมี เ วลาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
หรือ ขาดได้ไม่เกิน 1 ครั้ ง และร่ วมกิจ กรรมศึกษาดูงานในประเทศ จึง จะได้รับประกาศนียบัตรจากสานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
9. วิธีการสมัคร
4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
รับการฝึกอบรม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
4.2 หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรม
10. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 20 คน
11. วิทยากรประจาหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
12. สถานที่จัดฝึกอบรม
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร (Eastin Grang Hotel Sathorn)
สถานที่ตั้ง : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การเดินทาง
จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ใช้ทางออกหมายเลข 4 เพื่อเข้าทางเชื่อมระหว่าง BTSกับ
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ
13. การประเมินผลหลักสูตร
11.1 สังเกตการณ์ระหว่างการอบรม
11.2 ประเมินภาพรวมของการจัดฝึกอบรม และประเมินผลวิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชาหลังจาก
เสร็จการบรรยายในแต่ละหัวข้อ
/ 14. ค่าธรรมเนียม ...

14. ค่าธรรมเนียม
13.1 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 48,000 บาท
(เป็ น ค่ าธรรมเนี ย ม รวมค่ าเอกสาร ค่า อาหาร ค่ าใช้จ่า ยในการศึ กษาดู งานภายในประเทศที่
หลักสูตรเป็นผู้กาหนด โดยอัตราดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย)
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ
15. การชาระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
เมื่อผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศหน้าเว็บไซต์ www.arda.or.th โดยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้
เข้า ร่ ว มฝึ กอบรม กรุ ณาโอนเงิ น เข้า บั ญชีเ งินฝาก ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาพหลโยธิ น 39 ในนาม สานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 039-0-04909-3 และส่งหลักฐานการโอนเงินจาก
ธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมายังโทรสารหมายเลข 0 2579 7435 ต่อ 3610
หรือ E-mail: Jiraporn@arda.or.th
16. ที่อยู่ติดต่อประสานงาน
สานักพัฒนาบุคลากรวิจัย สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ภายในกรม
พัฒนาที่ดิน)
เลขที่ 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3611, 3614-18
มือถือ 083-095-4904
โทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610
E-mail: Jiraporn@arda.or.th หรือ training.arda@gmail.com
เว็บไซต์ www.arda.or.th

