
โครงการบริการวิชาการ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒  
“การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” 

ภายใต้ 

“โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย: กรณี

งานวิจยัด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”  

  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ความสําคัญของโครงการ 

      ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที ่มีความสําคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นแหล่งที ่มาของอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ        

เป็นแหล่งเสริมสร้างความมั ่นคงทางอาหารและรวมถึงเป็นที ่มาของการผลิตวัตถุดิบเพื ่อ

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรอาหาร ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการลงทุนวิจัยในการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนมาก ซึ่งเป็นสะท้อนถึงกระบวนการในการเสริมสร้างองค์ความรู้ 

กําลังคนด้านการวิจ ัยและการนํามาซึ่งเทคโนโลยีใหม่แล้ว ยังนับได้ว่าการลงทุนวิจัยด้าน

การเกษตรเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ

การก้าวไปสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก  

      อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของประเทศ แต่ในเชิงนโยบายแล้ว

กลับพบว่า ในการดําเนินนโยบายในระดับปฏิบัตินั้นยังขาดการประเมินผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อันเนื่องมาจากการพัฒนาและวิจัยต่างๆ หรือหากมีการประเมินก็ยังขาดการกําหนดหรือจัดหา

ตัวชี้วัดผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาและวิจัยเหล่านั้นที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ส่งผลให้ผลของการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ดูเหมือนยัง

ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร จึงยังขาดข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยําที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณา

และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการแสดงผลการพัฒนาและวิจัยสู่สังคมอย่างชัดเจนและ

โปร่งใส     ซึ่งหากมีข้อมูลที่ชัดเจนด้านผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนด้านการ

พัฒนาและวิจัยของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แล้ว ก็จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ 

สามารถตอบคําถามต่อสังคมและจัดทําแผนพัฒนาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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      การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเพื ่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ผู้ประเมิน

จําเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งต่อตัวโครงการและเทคนิควิธีการประเมิน ตลอดจนการ

ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย ซ่ึงประเทศไทยยังขาดการพัฒนากําลังคนและการสร้างเครือข่าย เพื่อ

รองรับงานดังกล่าว ดังนั้น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนี้ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่ให้ความสําคัญในเรื่อง

ของการสร้างบุคลากรและเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบในภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ

นําผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริงต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 

เ พื่ อพัฒนาความรู้ ด้ านการประ เ มินผลกระทบจากงาน วิจั ย ใ ห้กับบุคลากรใน

สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ ตลอดจนผู้สนใจจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ใช้ประโยชน์จาก

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรได้ 

๒. ผู้ เ ข้ าร่ วม วิจั ยสามารถนํ า ส่ิ ง ที่ ไ ด้จากการ เ ข้ าร่ วมอบรมไปขยายผลใ ห้กั บ

สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจไปใช้เป็นแบบแผนในการจัดฝึกอบรม ตลอดจน

การพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของตนเองได้ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วิธีดําเนินโครงการ 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ จํานวน ๑ ครั้ง   โดยมีลักษณะของการฝึกอบรม ดังนี้ 

(กําหนดการฝกึอบรมแนบในส่วนท้ายของข้อเสนอโครงการฯ) 

• การบรรยายเชิงหลักการและทฤษฎี 

• การตัวอย่างกรณีศึกษาและแบบจําลองที่ใช้ 

• วิทยากร ประกอบด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันคลังสมองของชาติ และ

คณาจารย์จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และเอกชน 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วย 

- เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ท่าน ซ่ึงเป็นบุคลากรใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนวิจัย และบุคลากรนักวิจัยในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ ท่าน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๓ ท่าน 

 

ระยะเวลาและสถานที่ 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน ๑ วัน

เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.   ณ ห้องสัมมนาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  และห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

คณะทํางานในโครงการ 

      อาจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์              หัวหน้าโครงการ 

      หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร     กรรมการและที่ปรึกษา 

      อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ                      กรรมการและเลขานุการ 

      นางทิพวรรณ  สว่างวงศ์          กรรมการฝ่ายสนับสนุนด้านการเงิน 

      นายสมชาย  แจ๋วเจริญกุล    กรรมการฝ่ายสนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

      นายสุภาพ  ศิริวรรณา                            กรรมการฝ่ายสนับสนุนด้านสถานที่ 

      นางสาวรัชนีวรรณ มาแก้ว                       กรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

      นักศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร                                ฝ่ายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ 

เรื่อง "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร" 

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ 

ณ ห้องสัมมนาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย:  

กรณีงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ดําเนินการโดย  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

 

 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐  น. พิธีเปดิ โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕   น. ความเปน็มาของโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการ

ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยฯ”  

โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ  

รองผู้อํานวยการด้านการวิจัยและพัฒนา สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕  น. ความสําคัญและแนวทางการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 

โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์  

นักวิจยัอาวุโส สถาบนัคลังสมองของชาติ 

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐  น. พักรบัประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กรอบแนวคิดการประเมินและเครื่องมือสาํหรับการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย  

โดย ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
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๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การประเมินผลกระทบจากงานวิจยัในภาพรวมโดยประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

โดย ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร   

คณะเกษตรศาสตร์   ม.เชียงใหม่ 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรบัประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. การวัดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัย 

กรณีศึกษาและการประยกุต์ใช้แบบจําลอง DREAM  

(ณ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๘ ช้ัน ๓ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์) 

โดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

๑๗.๔๕ – ๑๘.๐๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดงาน 
 

 
 


