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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน(Baseline data) 

2561 2562 2563 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนางานวิจัยดานปาไม (รอยละ) 
    - ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม  
    - การนำองคความรูท่ีไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน  
    - การตอยอดเชิงพาณิชย  
    - ผลงานวิจัยท่ีกรมปาไมและประชาชนนำไปประยุกตไดจริง 
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คำอธิบาย การพัฒนางานวิจัยดานปาไม 

 

                                                            

 

                                                              

 

                                                           

 

                                                            

 

การวิจัยและพัฒนาดานปาไม (R&D) หมายถึง การนำเอาองคความรู และ/ หรือผลการศึกษาวิจยัและวิเคราะห รวบรวมศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือใหองคความรูใหมท่ีสามารถนำไปใช
ประโยชน  

•   การวิจัยและพัฒนาดานปาไม (R&D) หมายถึง การนำองคความรู และ/ หรือผลการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห รวบรวมศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหไดองคความรูใหมท่ีสาม
นำไปใชประโยชนได 

• การถายทอดเทคโนโลยี (TT) หมายถึง การนำผลการวิจัยและพัฒนางานวิจัยดานปาไม (R&D) ท่ีแลวเสร็จมาพัฒนาใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือนำไปถายทอด

วิเคราะห & ประมวลผล 
พัฒนาตอยอด 

ถายทอด 

องคความรู 

ศึกษาวิจัย 
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สูกลุมเปาหมายใหสามารถนำไปใชประโยชนได 

• รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี ไดแก 
                    1.การติดตาม แนะนำ และแกไขปญหา 
                    2.การเผยแพรองคความรูจากการวิจัยดานปาไม 
                    3.การสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากองคความรูงานวิจัยดานปาไม 
                    4.การบริการวิชาการดานปาไม 
                    5.การฝกอบรม ประชุม สมัมนา และการแสดงนิทรรศการ 
                    6.การสรางเครือขายวิชาการดานปาไม 

• ชองทางการเผยแพรสูสาธารณะ ไดแก 
                    1.อินเตอรเน็ต เว็บไซต 
                    2.คลินิกปาไม ศนูยบริการประชาชน 
                    3.วิทยุ โทรทัศน 
                    4.หนังสือ สิ่งพิมพ แผนพับ วีดีทัศน 
                    5.ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
                    6.นิทศรรศการ 

• การนำองคความรูท่ีไดรบัการถายทอดไปประโยชน หมายถึง การนำองคความรูท่ีไดรับการถายทอดไปใชประโยชน ดังน้ี 
                    1.ใชสอยในชีวิตประจำวัน 
                    2.นำไปใชในการปฏิบัติงาน 
                    3.พัฒนาตอยอดองคความรู 
                    4.เสริมรายได หรือลดรายจาย 
                    5.สรางอาชีพ หรือสรางรายได 
                    6.ตอยอดเชิงพาณิชย 

• ตอยอดเชิงพาณิชย หมายถึง การนำองคความรูจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการถายทอดไปพัฒนาและประยุกตเพ่ือกอประโยชนทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมธุรกิจ คือ 
กิจกรรมตางๆ ท่ีกอใหเกิดการผลติสินคาและบริการ โดยมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการประโยชนหรือกำไรจากการกระทำของธุรกิจ 
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                             ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไวในแตละปงบประมาณ พ.ศ.2564 

                แผนงานท่ี 1 ปลูกไมมีคาฟนฟูผืนปา พัฒนาพ้ืนท่ีปาสเีขียว เพ่ือคุณภาพชีวิตประชน 

แผนงานยอยท่ี 1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมไผเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

แผนงานยอยท่ี 2 การจดัการสวนปาสักอยางยั่งยืนเพ่ือเกษตรกร (ระยะท่ี 2) 

แผนงานยอยท่ี 3 การวิจยัและพัฒนาพะยูงเพ่ือสงเสริมการเพ่ิมมลูคาและการใชประโยชน 

แผนงานยอยท่ี 4 วิจัยและพัฒนาคุณภาพของการบูรณาการเพ่ือการใชประโยชน 

แผนงานยอยท่ี 5 การวิจยัและพัฒนาไมหอมแกนจันทรเพ่ือเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชย 

แผนงานยอยท่ี 6 การวิจยัและพัฒนาเทคนิคการจดัการปาในเมือง 

แผนงานยอยท่ี 7 การวิจยัและพัฒนาไมและของปาในสวนปาเชิงพาณิชยเพ่ือมลูคาและการใชประโยชน 

แผนงานยอยท่ี 8 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการพิสจูนไมมีคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

แผนงานยอยท่ี 9 การศึกษามวลชีวภาพและการเก็บกักคารบอนในไมมีคาบางชนิด 

แผนงานยอยท่ี 10 การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากไมสนท่ีราบผืนสดุทายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนงานยอยท่ี 11 การพัฒนาเทคนิคการจัดการในสวนปาอะเคเซยี 

แผนงานยอยท่ี 12 การใชประโยชนตามศักยภาพการใชงาน 

                  แผนงานท่ี 2 การอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยืน 

แผนงานยอยท่ี 1 วิจัยเพ่ือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถ่ิน 

แผนงานยอยท่ี 2 วิจัยและพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรเพ่ือการใชการใชประโยชนอยางยืน 

แผนงานยอยท่ี 3 วิจัยและพัฒนาของปาในประเทศไทย 

                  แผนงานท่ี 3 การจัดการปาไมเพ่ือแกปญหาวิกฤตภยัแลงอยางยั่งยืน 

แผนงานยอยท่ี 1 สะแกราชโมเดล ตนแบบแหงการฟนฟูไมอยางยั่งยืน 

แผนงานยอยท่ี 2 ศักยภาพและระดับความสำเร็จของการฟนฟูปาตามแนวพระราชดำในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากไฟปาแบบมสีวนรวมของชุมชน 

แผนงานยอยท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการปาแบบอเนกประโยชนเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีตนน้ำท่ียั่งยืนในกลุมน้ำหวยหลวงตอนบนจังหวัดอุดรธานี 
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แผนงานยอยท่ี 4 ศึกษาหาความเหมาะสมในการสรางฝายในพ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ือสรางสมดุลของการใชประโยชนน้ำในชุมชนโดยใชระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

แผนงานยอยท่ี 5 แนวทางปองกันและแกไขปญหาวิกฤตไฟปาพรุควนเคร็ง โดยสงเสริมการมสีวนรวมฟนฟูของชุมชน 

เกณฑการประเมิน   

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม  
ไดรอยละ 90 ของโครงการ ท่ีดำเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเปาหมาย 
ของแตละโครงการ 

- ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม  
ไดรอยละ 100 ของโครงการ ท่ีดำเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเปาหมาย 
ของแตละโครง 
- กลุมเปาหมายสามารถนำองคความรูท่ีไดรับจาก 
การถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน รอยละ 89 

- ดำเนินงานพัฒนางานวิจัยดานปาไม  
ไดรอยละ 100 ของโครงการ ท่ีดำเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเปาหมาย 
ของแตละโครง 
- กลุมเปาหมายสามารถนำองคความรูท่ีไดรับจาก 
การถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน รอยละ 89 
- กลุมเปาหมายสามารถนำองคความรูท่ีไดรับจาก 
การถายทอดไปใชประโยชน และ/หรือสรางอาชีพ 
หรือ รายได และสามารถนำไปประโยชนได 
ในเชิงพาณิชย 

 

เง่ือนไข • เง่ือนไขความสำเร็จ ข้ึนอยูกับปจจยัภายนอกซึ่งไมสามารถควบคมุได เชน ศักยภาพของบุคคล แหลงเงินทุน ศักยภาพดานบรหิารจดัการตลาด และวัตถุดิบ ภัยธรรมชาติ และ

โรคระบาด - 19 เปนตน 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด • สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม  สวนอำนวยการ เบอรโทร 5482, 5663 

       ผูใหบริการสนับสนุน   สวนพัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี
                                   สวนวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนปาไม  
                                   สวนวนวัฒนวิจัย  
                                   สวนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม 
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