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โครงการ “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่” 
(Research development and innovation manager for area and community) 

 
หลักการและเหตผุล 

 
พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรา 44 ก าหนดให้ สกสว.  มี

หน้าที่ฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่ ตามที่ได้ระบุไว้ใน มาตรา 54 (5) ภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว หนึ่งในเป้าหมายที่ 
สกสว. ให้ความส าคัญ คือ การเสริมสร้างให้หน่วยงานในระบบ ววน. มีระบบ และบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่ สกสว. โดยภารกิจส่งเสริมความเข้มแข็งให้
หน่วยงานในระบบ ววน. เล็งเห็นว่า การจะบรรลุภารกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
นั้น จ า เป็นต้องมีผู้ จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ RDI manager (Research Development and 
Innovation Manager) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ประกอบกับจ านวน RDI manager ที่มีอยู่ในระบบของไทยยัง
ขาดแคลน และต้องการการหนุนเสริมทั้งทักษะและความรู้ เพื่อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นที่ ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในระบบ ววน. มีหน่วยงาน/องค์กร สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ที่มีบทบาทและประสบการณ์
ในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นที่ ที่แตกต่างหลากหลาย ดังนั้น หากสามารถพัฒนา
บุคลากร RDI manager ด้านชุมชนและพื้นที่ให้เกิดขึ้นเป็นกลไก (Mechanism) ในระบบ ววน. และเปิดพื้นที่ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกัน พัฒนาสู่การเป็นเครือข่าย (Networking) RDI manager ด้านชุมชน
และพื้นที่ จะสามารถเสริมสร้างให้เกิดพลัง (Empowerment) ในการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร และพัฒนา
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของระบบ ววน. ให้เกิดขึ้นและขับเคลื่อนต่อเนื่องได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

ทั้งนี้ สกสว. ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งด้านทัศนคติ 
ความรู้พื้นฐาน และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในระบบ ววน. ที่มีบทบาท
ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นที่ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมปฎิบัติการ ภายใต้ โครงการ 
“การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่” โดยเน้นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (case study) ควบคู่กับการศึกษาดูงานภายในประเทศ (site 
visit) ที่เป็นองค์กรต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติการ
จริงและน าเสนอ โดยมีระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring System) เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังได้กล่าวข้างต้น สกสว. จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มน าร่องเข้า
รับการฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่มีบทบาทรับผิดชอบสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับองค์กร และหรือระดับแผนงานวิจัย ด้านชุมชนและพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบ ววน. ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) 
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หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบนัคลังสมองของชาติ 
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ระยะเวลา : 4 เดือน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564) 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายน าร่องที่เปิดรับสมัคร : 40 คน 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ค่าใช้จ่ายในกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมด สนับสนนุโดย สกสว. ผ่านสถาบนัคลังสมองของ
ชาติ ทัง้นี้ ไม่รวม  ค่าใช้จา่ย การเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง และอ่ืนๆ  ของผู้เข้าร่วม (เบิกจ่ายจากต้นสังกัด) 
 
องค์ประกอบของหลักสตูร 
 การออกแบบหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีขีดสมรรถนะการบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งทักษะการบริหาร
จัดการ ความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการ และทัศนคติที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการงานวจิยัเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

1. การบรรยาย - ปฏิบัติการ 5 Module* (online + on site)** 
Module 1 (3 วัน) Re-inventing the Area and Community Development Research  
Module 2 (3 วัน) Translating the “Problems” to research Design and Execution 
Module 3 (1 วัน) Theory of Change and Impact Assessment  
Module 4 (2 วัน) Research Utilization and Communications 
Module 5 (1 วัน) Research Governance and Risk Management 

2. การดูงาน – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ (1-2 วัน) 
3. การจัดท า “แผนงานวิจยั” แผนพัฒนาทีมวิจัย และ assignment อ่ืนๆ (2-3 วัน) 
4. การน าเสนอ “แผนงานวจิัย” ต่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตร (2-3 วัน)  
*ก ำหนดวันเวลำ จะแจ้งทรำบตอ่ไป 
**รูปแบบกำรจัดอบรมฯ อำจมกีำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ 

 
คุณสมบัติของผู้มีมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน  

เกณฑ์การคัดสรรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง สกสว. และ สถาบันคลังสมองของชาติ 
เพื่อให้มี input เหมาะสมในการพัฒนาระบบสร้างบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่ และการ
เพิม่ปริมาณ competent RDI manager อาทิ 

1. เป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานที่ขอรับทุนวิจัย ทัง้ strategic fund และ fundamental fund ที่มีแผนงานหรือชุด
โครงการที่มีเป้าหมายหรือ OKRs ตอบโจทย์ชุมชนและพืน้ที่  

2. เป็นผู้มีบทบาทและ/หรือภารกิจ ด้านการจัดการงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นที่  
ในระดับองค์กร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย หรือผู้อ านวยการส านกัวิจัย รองผู้อ านวยการส านักวิจยัขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า) และ/หรือผู้รับผิดชอบระดับแผนงานวิจยัหรือชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ในพืน้ที่ทีไ่ดร้ับ
มอบหมายจากต้นสังกัด 

 3.  เป็นผู้มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานวจิัยไมน่้อยกว่า 3 ปี 
 4.  มีหนังสือรับรองจากต้นสังกดั หรือแหล่งทุน  
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หมายเหตุ : สัดส่วนผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานในระบบวิจัย 
  1. หน่วยบริหารจัดการทุนดา้นพื้นที่และชุมชน     8 คน 
  2. หน่วยปฏิบัติการวิจัยระดบักรม      12 คน 
  3. มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และหรือสถาบนัอุดมศึกษาที่มีความสนใจ 20 คน 
 
ประกาศนียบัตร :  

ผู้เข้าร่วมอบรมที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ จะได้รับประกาศนียบตัรจาก สกสว. และสถาบันคลังสมองของ
ชาต ิ

1. สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า  80%  ของระยะเวลาในหลักสูตร 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องจัดท าและน าเสนอแผนงาน ดังนี้ 

2.1 แผนงานวิจัย (ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตร) 
2.2 แผนงานพัฒนาทีมวิจัย 

 
คณะกรรมการหลักสูตร 
 ดร. สีลาภรณ์  บัวสาย  ที่ปรึกษา 
 ดร. กิตติ  สัจจาวัฒนา  ที่ปรึกษา 
 รศ.ดร. กาญจนา  แก้วเทพ  ที่ปรึกษา 
 รศ.ดร. พีรเดช  ทองอาไพ  ที่ปรึกษา 
 รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ที่ปรึกษา 
 รศ.ดร. จันทร์จรัส  เร่ียวเดชะ ผู้อ านวยการหลักสูตร 
 อ. สุปราณี  จงดีไพศาล  กรรมการ 
 รศ.ดร. ศิริพร  กิรติการกุล  กรรมการ 
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์  กรรมการ 
 รศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล  กรรมการ 
 น.ส. ลักขณา วงศ์ยะรา  กรรมการ 
 น.ส. พัชยา  มาสมบูรณ์  เลขานุการ 
 
ก าหนดการ 

1. ประกาศแจ้งหน่วยงานในระบบวิจัย    23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 
2. รับใบสมัคร     23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564  

กรณีผู้แทนหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย รับเพียง 1 ท่าน/องค์กร 
การรับรองโดยหัวหน้าหน่วยงาน/ อธิการบดี/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประกาศผล    13 สิงหาคม 2564 
4. ระยะเวลาฝึกอบรม    สิงหาคม - พฤศจิกายน 2564 
 

* ค าตัดสินของคณะกรรมการร่วมระหว่าง สกสว. และ สถาบันคลังสมองของชาติถือเป็นเด็ดขาด* 
 


