โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงระดับชำติทำหน้ำที่ส่งเสริมและ
ประสำนงำนวิจัยของชำติ ได้กำหนดยุทธศำสตร์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรวิจัยของประเทศ
ทั้งในระดับนโยบำยและปฏิบัติกำร โดยมีพันธกิจตำมบริบทของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติคือ “กำรส่งเสริมและ
พัฒนำระบบวิจัยบูรณำกำรและกำรสนับสนุนกำรจัดกำรและพัฒนำสินทรัพย์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำประเทศที่
ยั่งยืน” กำรที่จะดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ให้เกิดสัมฤทธิผล กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และบุคลำกรที่
มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเป็นปัจจัยบ่งชี้ควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์ โดยมีเครือข่ำยร่วมกับหน่วยงำนใน
ระบบวิจัย หรือ เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
(สกว.) ส ำนักงำนพัฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ส ำนักงำนพัฒ นำกำรวิจัยกำรเกษตร
(สวก.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพื่อบูรณำกำรปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนของโครงกำรวิจัย และต่อยอดงำนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำรนำงำนวิจัยสู่กำร
ใช้ป ระโยชน์ โจทย์ ปั ญหำส ำคัญที่สุ ด คือ บุคลำกรที่ทำหน้ำที่ในกำรบริห ำรจัดกำรงำนวิจัย ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงกำรจนสิ้นสุดโครงกำรจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำรจัดกำรงำนวิจัยอย่ำงถูกต้อง ตำม
TOR ของแหล่งทุนวิจัย ใน คอบช. แต่ปัจจุบันยังขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อย่ำง
มืออำชีพที่จะมำช่วยเป็นผู้จัดกำรงำนวิจัยให้บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรฯ เพรำะบุคลำกรด้ำนนี้มีส่วนสำคัญที่
จะขับ เคลื่ อนงำนวิจั ย ให้ สู่ควำมส ำเร็จ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมข้อกำหนดอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำรทำงำนวิจัย ตำมควำมต้องกำรของแหล่งทุนวิจัย
จำกหลักกำรและเหตุผล วช. มีนโยบำยที่จะพัฒนำผู้จัดกำรงำนวิจัย (Research Manager : RM) โดย
กำหนดเป้ำหมำยจำนวน 300 คน ในส่วนกลำงและภูมิภำคของประเทศให้สำมำรถ บริหำรจัดกำรงำนวิจัย เช่น
ด้ ำ นพั ส ดุ ด้ ำนกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ด้ ำนกำรบริ ห ำรงบประมำณ ด้ ำนกำรติ ดตำมประเมิ นผล ด้ ำนกำรติ ดต่ อ
ประสำนงำนโครงกำร ให้มีควำมถูกต้องตำมระเบียบ รวมถึงกำรติดตำม ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัย
และกำรจั ดทำรำยงำนรู ปเล่ มให้มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้องต่อไป ซึ่งในปีงบประมำณ 2559 วช. ร่วมกับ สวก.
ดำเนินโครงกำรพัฒนำผู้จัดกำรงำนวิจัย จำนวน 310 คน โดยกำหนดให้มีกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2560
จำนวน 4 รุ่น โดยพัฒนำผู้จัดกำรงำนวิจัย จำนวนประมำณ 300 คน และมีแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรงำนวิจัยในหน่วยงำน
ตั้งแต่ก่อนดำเนินงำน ระหว่ำงดำเนินงำน และหลังสิ้นสุดโครงกำรวิจัย จนถึงกำรนำผลงำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย
2.2 เพื่ อให้ ผู้ เข้ ำรั บกำรฝึ กอบรม สำมำรถใช้ เทคโนโลยี เพื่ อกำรสื่ อสำรและจั ดกำรงำนวิ จั ย กำร
ประสำนงำนกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ำยถ่ำยทอด
ควำมรู้ สอน แนะนำงำน และกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 เพื่อบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัย จำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ

3. โครงสร้างหลักสูตร
3.1 กำรจัดกำรงำนวิจัยมืออำชีพ (ครอบคลุมกระบวนกำรวิจัย ก่อน ระหว่ำง หลัง และตัวอย่ำง)
3.2 เทคนิคกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย และกำรประสำนงำนอย่ำงไรให้ได้ใจแหล่งทุน
3.3 จริยธรรมกับกำรวิจัย
3.4 กฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรวิจัยที่ควรรู้
3.5 กำรนำผลงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
3.6 กำรจัดกำรข้อมูลเพื่อสนับสนุนงำนวิจัย
3.7 กำรเขียนสรุปรำยงำนกำรวิจัย และรูปแบบมำตรฐำนกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย
3.8 กำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัย
3.9 กำรฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรงำนวิจัย
4. วิธีการฝึกอบรม
4.1 กำรบรรยำยและอภิปรำย
4.2 ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน
5. วิทยากร
วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน
6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นนักวิชำกำร นักวิจัย ในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 มีสัญชำติไทย อำยุระหว่ำง 25-50 ปี
6.2 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ทุกสำขำ) ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ
6.3 มีควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย และมีประสบการณ์ด้านการจัดทาข้อเสนอการวิจัย/จัดการงานวิจัย
6.4 เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนวิจัย
6.5 มีควำมรู้ และทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
6.6 เป็ นผู้ ที่สนใจจริ งและมุ่งมั่นในกำรเข้ำรับกำรฝึ กอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้ตลอด
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
6.7 นอกเหนื อจำกคุณสมบั ติข้ำงต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ใ นดุลพินิจของคณะทางาน
พัฒนาบุค ลากรด้ านการวิจัย โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย ” และโครงการ “การ
ประเมินผลโครงการสาหรับนักวิจัย”
7. ระยะเวลา สถานที่ และจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รุ่นที่ 10 วันที่ 3-5 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 11 วันที่ 17-19 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลำซ่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ 12 วันที่ 29-31 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 13 วันที่ 7-9 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงรำย
8. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
8.1 ส่งใบสมัครถึงสำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3614 โทรสำร 0 2579 7435 ต่อ 3610 อีเมล : training.arda@gmail.com
8.2 กำรประกำศผลจะแจ้งผลกำรคัดเลือกผู้มีสิทธ์เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ทรำบ ภำยใน 15 วัน หลังจำกวัน
สุดท้ำยของกำรรับสมัคร

9. การประเมินผล
9.1 ประเมินควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
9.2 ระยะเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
9.3 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำจำก
9.3.1 กำรประเมินควำมรู้ก่อน (Pre-test) และหลังกำรฝึกอบรม (Post-test)
9.3.2 ประเมินภำพรวมตำมหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของ วช.
9.3.3 ประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมกำรทำกิจกรรมกลุ่ม
10. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้
10.1 กำรเข้ำรั บกำรฝึ กอบรมตลอดหลั กสูตร ผ่ ำนตำมหลั กเกณฑ์ที่กำหนดในหลั กสู ตร จะได้รับ
วุฒิบัตร “ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”
10.2 กำรฝึ กอบรมที่ไม่ผ่ำนตำมหลั กเกณฑ์ที่กำหนดในหลั กสู ตร จะได้รับวุฒิ บัตร “ผู้เข้าร่ วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรบริหำรงำนวิจัย
11.2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้
ในกำรบริหำรงำนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11.3 เพิ่มจำนวนและสัดส่วนผลงำนวิจัยที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงขึ้น
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10.1 สำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.) โทรศัพท์
0 2579 7435 ต่อ 3614,3616 โทรสำร 0 2579 7435 ต่อ 3610 E-mail : training.arda@gmail.com หรือ
Download รำยละเอียดได้ที่ www.arda.or.th
10.2 กลุ่มทรัพยำกรบุคคล (ทบ.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ
479, 480 โทรสำร 0 2579 0457 E-mail : nrct.training@gmail.com

กาหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 10-13
เวลา
08.30
08.45
09.15

10.15
10.30

12.00
13.00
14.00

15.00
15.00

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

ลงทะเบียน (Pre-test)
พิธีเปิด
เสวนา “การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ”
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
ผู้ดำเนินกำร : นำยกฤษณ์ธวัช นพนำคีพงษ์
คณะทำงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจยั
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
บรรยาย “เทคนิคการจัดทาข้อเสนอการวิจัยและการประสานงาน
อย่างไรให้ได้ใจแหล่งทุน”
โดย นำงสุนันทำ สมพงษ์
อดีตที่ปรึกษำด้ำนกำรวิจัย วช.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.
บรรยาย “การนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
โดย ศ.ดร.มำลิน จุลศิริ
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
(มหำชน)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
11.00-12.00 น.
บรรยาย “การบริหารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย”
โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
คณะทำงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย สภำวิจัยแห่งชำติ

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
บรรยาย “จริยธรรมการวิจัย”
โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บรรยาย “กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยที่
ควรรู”้ (การจัดสรรผลประโยชน์ และ IP)
โดย ศ.ดร.อัครวิทย์ กำญจนโอภำษ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ชี้แจงและแบ่งกลุ่ม และพักรับประทำนอำหำรว่ำง
ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะทำงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรวิจัย สภำวิจัยแห่งชำติ

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.00 น.
บรรยาย “การเขียนสรุปรายงานการวิจัย และรูปแบบมาตรฐาน
การเขียนรายงานการวิจัย”
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

09.00-10.30 น.
บรรยาย “การติดตามและประเมินผลการวิจัย และประกัน
คุณภาพงานวิจัย การประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย”
โดย นำงสุนันทำ สมพงษ์
อดีตที่ปรึกษำด้ำนกำรวิจัย วช.
ทำแบบทดสอบ Post-test และพักรับประทำนอำหำรว่ำง
ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะทำงำนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรวิจัย สภำวิจยั แห่งชำติ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะทำงำนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรวิจัย สภำวิจยั แห่งชำติ

16.00 สรุปผลการฝึกอบรมประจาวัน
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็น/เหมาะสม

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14.00-16.00 น.
ฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะทำงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรวิจัย สภำวิจัยแห่งชำติ
สรุปผลการฝึกอบรมประจาวัน

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติ
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะทำงำนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรวิจัย สภำวิจยั แห่งชำติ
มอบวุฒิบัตร
พิธีปิดการอบรม

แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย
***********************
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)
วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำสู ง สุ ด

นำมสกุล
ปริญญำตรี

ประสบกำรณ์ทำงำนวิจัย
นักวิจัย เป็นต้น)

ปริญญำโท

ปริญญำเอก อำยุ

ปี และมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างไร (เช่นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย

หน่วยงำนต้นสังกัด
เลขที่

หมู่ที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสำร

มือถือ

E-mail address:
 ประเภทอำหำรที่ต้องกำร

ปี

ปกติ

มุสลิม

มังสวิรัติ

 สำมำรถเข้ำร่วมอบรม
รุ่นที่ 10 วันที่ 3-5 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
(ส่งใบสมัครภำยในวันที่ 20 มีนำคม 2560)
รุ่นที่ 11 วันที่ 17-19 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลำซ่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
(ส่งใบสมัครภำยในวันที่ 4 พฤษภำคม 2560)
รุ่นที่ 12 วันที่ 29-31 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
(ส่งใบสมัครภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2560)
รุ่นที่ 13 วันที่ 7-9 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงรำย
(ส่งใบสมัครภำยในวันที่ 22 พฤษภำคม 2560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
น.ส.อนงค์ จันดา  0 2579 7435 ต่อ 3616
และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ
E-mail : training.arda@gmail.com

ฟรี ค่าลงทะเบียน !!!
รับสมัครรุ่นละ 75 คน เท่านั้น
โดยจะคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อทาง
www.arda.or.th

