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

รูปธรรม ที่สามารถประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในดานความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดย
ใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
รายละเอียดของ
ผลผลิต

ผลงานที่คาดวาจะไดรับ

ป
2562

ป
2563

จํานวนนับ
ป
2564

ป
2565

ป
2566

รวม

หนวยนับ

1. ตนแบบผลิตภัณฑ โดยระบุ ดังนี้
1.1 ระดับอุตสาหกรรม

ตนแบบ

1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

ตนแบบ

1.3 ระดับภาคสนาม

ตนแบบ

1.4 ระดับหองปฏิบัติการ

ตนแบบ

ระดับ
ความ
สําเร็จ
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

2.ตนแบบเทคโนโลยี โดยระบุ ดังนี้

2.1 ระดับอุตสาหกรรม
2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

ตนแบบ

ชุดตรวจสอบคุณภาพข้าว

1

ตนแบบ

2.3 ระดับภาคสนาม

ตนแบบ

2.4 ระดับหองปฏิบัติการ

ตนแบบ

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

2. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวชี้วัด ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือ

ผลตอเนื่องจากผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใชอาทิชุมชนองคกรประเทศสภาพแวดลอมในเชิง
ปริมาณและคุณภาพทั้งนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้ง
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพเวลาและตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ชื่อผลลัพธ
ประเภท
ปริมาณ
รายละเอียด
เครือ่ งมือดังกลาวไดนําไปชวย
การตรวจสอบคุณภาพขาวดวยเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ
1
เกษตรกรคัดกรองคุณภาพขาวกอนสง
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
ขายเพื่อการเพิ่มยอดขายขาวไดมาก
ขึ้น
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3. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดวาจะไดรับ (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีคาเปนตัวเงินไดในรูปมูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
(Economic surplus)
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไมสามารถตีคาเปนตัวเงินไดงาย
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพที่สําคัญ
ผลกระทบทางสังคม หมายถึง
- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เชน การกระจายรายได อัตราการเจ็บปวย ดัชนีครอบครัวอบอุน
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพที่สําคัญ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หมายถึง
- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่แปลงเปนมูลคาทางเศรษฐกิจไดดวยวิธีตางๆ เชน
Preventive/replacement cost method
- ตัวชี้วัดภาวะสิ่งแวดลอม เชน การใชพลังงาน การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด พื้นที่
ปาไม ปริมาณของเสีย
- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเชิงคุณภาพที่สําคัญ
โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลกระทบ (Impact) ที่คาดวาจะไดรับ
ชื่อผลงาน

ลักษณะผลงาน

ชุดตรวจสอบคุณภาพ
ขาวที่สงผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมเชิง
คุณภาพที่สําคัญ

ชุดตรวจสอบคุณภาพขาวได
นําไปใชตรวจสอบคุณภาพ
ขาวในนาขาวชวยในการคัด
แยกขาวเสียเพื่อไมใหเกิดโรค
ระบาดในนาขาว

กลุมเปาหมาย /
ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
ผูใชประโยชน
2 กลุม
เครื่องมือดังกลาวจะสงผลกระทบทาง
1. เกษตรกร
สิ่งแวดลอมเชิงคุณภาพที่สําคัญ โดย
2. ผูประกอบการดาน เปนเครื่องมือตนทางที่ชวยลดการ
ขาว

เกิโรคระบาดในนาขาวและคัดกรอง
คุณภาพขาวกอนถึงกระบวนการสง
ขายและแปรรูปตอไป
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4. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได
จากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการ
ประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณที่จะใชทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ที่คาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผน
งานวิจัย พรอมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (กรณีเปน
โครงการยอยในแผนงานวิจัยนั้นจะตองอธิบายผลกระทบที่มีตอแผนงานวิจัยนั้น เชน ผลสําเร็จที่มีผลกระทบตอ
แผนงาน/ผลกระทบที่มีตอประเทศ)
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมีน้ําหนัก
การพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แต
เมื่อสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จ
ของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
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- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น คือ ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดงมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของงานวิจัย
นี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
เอกสารอางอิง
1. แบบฟอรมแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติประจําปงบประมาณ 2558
2. คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ ทุนวิจัยมุงเปา และทุน วช. สําหรับนักวิจัย
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