
 

 

 
หลกัสตูร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ 

Strengthening Impact Pathway for Research Utilization 
 

รุ่น 1                                 วนัที่ 28-30 มนีาคม 2566    ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์  นนทบุรี      
 
งานวิจัยนับได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิด

พลวัตของการสะสมองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่แล้ว การสนับสนุนทุนวิจัยและขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ยังมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศให้อยู่ในสถานภาพที่ดีขึ้น รวมถึง
เพื่อการก ากับให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันมีค่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวหน้าเท่าทันกับบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

การบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการหรือ
กลไก ในการจัดการเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมายในชุมชนหรือในสังคม เกิดเป็น
ผลลัพธ์ขึ้นก่อน จึงจะท าให้มีผลกระทบเกิดขึ้นตามมา  

ปัจจุบันการประเมินผลกระทบซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดถึงความส าเร็จท่ีเกิดจากการ
สนับสนุนทุนวิจัยให้กับองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือ
สื่อสารให้สังคมได้รับรู้ว่า การสนับสนุนทุนในโครงการวิจัยหรือในแผนงานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากน้อย
เพียงใด มีผู้ใดบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัย และอาจใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการชี้แจงเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
หรือการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรทุนวิจัยอันมีอยู่จ ากัดว่าจะมีการจัดแบ่งและสร้างล าดับความส าคัญขอ งโครงการวิจัยที่จะ
จัดท าต่อไปอย่างไร เป็นต้น  

การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการวางแผนจัดการโครงการหรือแผนงานวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานวิจัยจะมี
ศักยภาพสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติได้นั้น นักวิจัย ผู้บริหารงานวิจัยจ าเป็นต้องตระหนักถึงภาพรวมตั้งแต่ เริ่มจัดท า
โครงการหรือแผนงาน ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันระหว่างกิจกรรม (activities) ผลผลิต (outputs) และการแทรกแซง 
(interventions) ที่ช่วยกระตุ้นหรือขับเคลื่อนก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ (utilization) อันน ามาซึ่งผลลัพธ์ (outcomes) และ
ผลกระทบ (impacts) ท่ีมุ่งหวัง ตลอดจนการออกแบบจัดเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อใชป้ระมวลผลตอบแทนในการลงทุนวิจัย 

ดังนั้น การสร้างความเข้าใจในประเด็นการเชื่อมผลงานวิจัยไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยให้แก่
นักวิจัยและผู้บริหารจัดการงานวิจัยนับว่ามีความจ าเป็น  
 

เป้าหมาย  
เพื่อพัฒนานักวิจัย ผู้บริหารงานวิจัย ผู้จัดการงานวิจัย ตลอดจนและนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ท้ัง

ในสถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยรวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ด าเนินงานวิจัยให้เข้าใจถึงทฤษฎี กรอบแนวคิด และ
เทคนิคการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือแผนงานวิจัย รวมถึงสามารถออกแบบและวางแผนในการบริหารจัดการ
งานวิจัย เพื่อมุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบได้ 

 



 

 

แนวคิดหลักสูตร  ความเชื่อมโยงของ Impact Pathway และ Research Utilization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pathway to Impact: How Research Contributes to Impact 

Generation 
 Defining the Research Utilization through Impact Pathway  
 Evaluation of Research Outcomes and Impacts through 

Changes in Economic Surplus 

 
กรณีศึกษา Research Outcomes, 

Impact and Utilization  

 
 การออกแบบและวางแผนกิจกรรม (research activities) และ

กระบวนการ (functions) พัฒนาและใช้ประโยชน์ความรู้ ในเส้นทางสู่
ผลกระทบ (impact pathways) 

 Research Utilization through Impact Pathway 

Principle 

Theory 

 

Workshop 

 

Case studies 
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