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คําอธิบายเปาหมายของผลผลิต/เปาหมายของผลลัพธ/ผลกระทบ (Impact) 
1. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปน

รูปธรรม    ท่ีสามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับ

ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดย

ใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตวัชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลงานท่ีคาดวาจะไดรับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จํานวนนับ 
หนวยนบั 

ระดับ 

ความ 

สําเร็จ 
ป 

2562 

ป 

2563 

ป 

2564 

ป 

2565 

ป 

2566 
รวม 

1. ตนแบบผลิตภัณฑ โดยระบุ ดังน้ี  

     1.1 ระดับอุตสาหกรรม        ตนแบบ 
Primary 

Result 

     1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        ตนแบบ 
Primary 

Result 

     1.3 ระดับภาคสนาม        ตนแบบ 
Primary 

Result 

     1.4 ระดับหองปฏิบัติการ        ตนแบบ 
Primary 

Result 
2.ตนแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  

     2.1 ระดับอุตสาหกรรม        ตนแบบ 
Primary 

Result 

     2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม ชุดตรวจสอบคุณภาพขา้ว 1      ตนแบบ 
Primary 

Result 

     2.3 ระดับภาคสนาม         ตนแบบ 
Primary 

Result 

     2.4 ระดับหองปฏิบัติการ        ตนแบบ 
Primary 

Result 

 
2. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวช้ีวัด ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือ

ผลตอเนื่องจากผลผลิตท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใชอาทิชุมชนองคกรประเทศสภาพแวดลอมในเชิง

ปริมาณและคุณภาพท้ังนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุ

ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพประสิทธิผลท้ัง

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพเวลาและตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 
ช่ือผลลัพธ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

การตรวจสอบคุณภาพขาวดวยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

เชิงคุณภาพ 1 เคร่ืองมือดังกลาวไดนําไปชวย

เกษตรกรคัดกรองคุณภาพขาวกอนสง

ขายเพ่ือการเพ่ิมยอดขายขาวไดมาก

ขึ้น 
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3. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ) 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีตีคาเปนตัวเงินไดในรูปมูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 

(Economic surplus) 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณท่ีไมสามารถตีคาเปนตัวเงินไดงาย 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพท่ีสําคัญ 

ผลกระทบทางสังคม หมายถึง 

- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เชน การกระจายรายได อัตราการเจ็บปวย ดัชนีครอบครัวอบอุน 

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข 

- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพท่ีสําคัญ 

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม หมายถึง 

- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีแปลงเปนมูลคาทางเศรษฐกิจไดดวยวิธีตางๆ เชน 

Preventive/replacement cost method 

- ตัวชี้วัดภาวะสิ่งแวดลอม เชน การใชพลังงาน การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด พ้ืนท่ี

ปาไม ปริมาณของเสีย 

- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเชิงคุณภาพท่ีสําคัญ 

โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุมเปาหมาย /            

ผูใชประโยชน 
ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ 

ชุดตรวจสอบคุณภาพ

ขาวท่ีสงผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอมเชิง

คุณภาพท่ีสําคัญ 

ชุดตรวจสอบคุณภาพขาวได

นําไปใชตรวจสอบคุณภาพ

ขาวในนาขาวชวยในการคัด

แยกขาวเสียเพ่ือไมใหเกิดโรค

ระบาดในนาขาว 

2 กลุม 

   1. เกษตรกร 

   2. ผูประกอบการดาน

ขาว 

เครื่องมือดังกลาวจะสงผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมเชิงคุณภาพท่ีสําคัญ โดย

เปนเครื่องมือตนทางท่ีชวยลดการ

เกิโรคระบาดในนาขาวและคัดกรอง

คุณภาพขาวกอนถึงกระบวนการสง

ขายและแปรรูปตอไป 
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4.  ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีได

จากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการ

ประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (outcome) และ

ผลกระทบ (impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผน

งานวิจัย พรอมท้ังระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (กรณีเปน

โครงการยอยในแผนงานวิจัยนั้นจะตองอธิบายผลกระทบท่ีมีตอแผนงานวิจัยนั้น เชน ผลสําเร็จท่ีมีผลกระทบตอ

แผนงาน/ผลกระทบท่ีมีตอประเทศ) 

1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 

 1.1  ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป 

 1.2  ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว 

 1.3  ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 

2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 

 2.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 

 2.2  เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 

 2.3  เปนผลสําเร็จท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย 

3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 

 3.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะตอมา 

 3.2  ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ 

 3.3  ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมีน้ําหนัก

การพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 

 ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมีคุณภาพดี แต

เม่ือสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง

วิจัยเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้ 

 1.  การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 

   -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จ

ของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 

 2.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene)      ท่ีควบคุม

ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
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   -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 

ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 

 3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึน คือ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมของมะมวงเพ่ือการสงออก 

   -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดงมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก ผลสําเร็จของงานวิจัย

นี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 
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