
Agenda
09.45-10.00 น. กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมทาง Online และช้ีแจงช่วงตอบค าถาม พร้อมท้ังแนะน าผู้บรรยาย
10.00-10.15 น. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวช้ีวัด OKRs) ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์  รองอธิการบดี

10.15-10.20 น. VDO สร้างความเข้าใจ CMU-RL
10.20-11.20 น. บรรยายหัวข้อ “ การสร้างความเข้าใจตัวช้ีวัด OKRs ตามคู่มือฯ ” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล   เล็กสวัสด์ิ   ผู้อ านวยการส านักงานบริหารงานวิจัย

นายอนันต์  เดชพรม  ผู้อ านวยการกองแผนงาน

นายธรรมนูญ   น่วมอนงค์   รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารงานวิจัย

ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO)

11.20-11.30 น. กล่าวสรุป และกล่าวปดิการสัมมนา
* ก าหนดการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม



โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ

การสร้างความเข้าใจแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรอง การปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวช้ีวัด OKRs)



การประยุกต์ใช้ OKR ในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

OKR KPI

วัตถุประสงค์ มุ่งท้าทายความส าเร็จ
ขององค์กร

ติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้

การต้ังเปา้หมาย Bottom up / Hybrid 
เพ่ือกระตุ้นความ
มีส่วนร่วมกับเปา้หมาย
ขององค์กร

Top down

ความคล่องตัว คล่องตัวสูง / ยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัว

ช่วงระยะเวลา ระยะส้ัน-กลาง พร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง

ระยะยาว ไม่สามารถ
รับมือความเปลี่ยนแปลง
อย่างกระทันหันได้

ความเปดิเผย เปิดเผยอย่างท่ัวถึง 
เพ่ือให้รู้ถึงจุดหมาย
เดียวกันและเกิดการ
บูรณาการ

เป็นความลับ ท าให้
ขาดการบูรณาการ

ความแตกต่างระหว่าง OKR และ KPI
OKR (Challenge)

• เป็นตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับผลการด าเนินงาน
ในระดับพ้ืนฐาน ของมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ
ให้ออกสู่สังคมภายนอก เกิดการน าไปใช้ประโยชน์จริง หรือเกิดคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงคุณภาพ

KPI (Regular)

• เป็นตัวชี้วัดระดับพ้ืนฐานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กับ Data Owner 
ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจหรืองานประจ าของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพ
ภายในองค์กรในทุกมิติ

มหาวิทยาลัยแบ่งตัวช้ีวัดเป็น 2 กลุ่ม



ประเภทตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด Challenge 
(ตามกรอบคิด OKRs)

เพ่ือท้าทายศักยภาพของส่วนงาน
• มีการก าหนดค่าเปา้หมายท่ีท้าทาย
• ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานของแต่ละตัวช้ีวดั
• รายงานผลตัวช้ีวดัและความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส

• จัดท าบทวเิคราะห์ Gap Analysis ส าหรับ
ตัวช้ีวดัท่ีไม่บรรลุเปา้หมาย

ตัวช้ีวัด Regular

เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามภารกิจประจ า
• ไม่ก าหนดค่าเปา้หมาย
• ไม่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน
• Data Owner ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินการตามภารกิจประจ าของส่วนงาน
ในทุกไตรมาส

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ตามกรอบคิด OKRs



รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน

(ตัวอย่าง)
ตัวช้ีวดั ... จ านวน Spin off/Start up = … ธุรกิจ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

จ านวน Spin off/Start up = 0 ธุรกจิ จ านวน Spin off/Start up = 0 ธุรกจิ จ านวน Spin off/Start up = 1 ธุรกจิ จ านวน Spin off/Start up = 3 ธุรกจิ

✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 1 ... ✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 1 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 2 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมที่ 3 ...

✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 1 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 2 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมที่ 3 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 4 ...

✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 1 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 2 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมที่ 3 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 4 ...
✓ โครงการ/กิจกรรมท่ี 5 ...

ส่ิงท่ีส่วนงานต้องรายงาน
• รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
• รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน
• การวิเคราะห์ Gap Analysis ของตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การปรับแผนและ
จัดสรรทรัพยากร (กรณีท่ีผลการด าเนินงานต ่ากว่าค่าเป้าหมาย)

• การ Challenge เพ่ิมเติม (กรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย)

ส่วนงานต้องก าหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานในทุกตัวช้ีวัด**



การประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน

1. ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
Challenge ของส่วนงาน โดยพิจารณาคุณภาพ
ของงานเปน็หลัก (การปฏิบัติงานตามแผนและ 
Impact ของผลลัพธ์)

2. ประเมินผลการวิเคราะห์ Gap Analysis ของ
ตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุเปา้หมาย และแผนปฏิบัติงาน
ท่ีไม่เปน็ไปตามก าหนดการ

ค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด (OKRs) ระดับ

75.01 - 100 % 4

50.01 - 75 % 3

25.01 - 50 % 2

1.01 - 25 % 1

0 – 1 % หรือ N/A 0

ส าหรับส่วนงานทีไ่มร่ายงานผลการด าเนนิงาน
จะรายงาน เป็น “ไม่สามารถประเมนิผลได้ (N/A)”

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ



ตัวอย่าง:  ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายรวม 

3 ปี
2563 - 2565

ผล
การด าเนนิงาน
2563 – 2564 

(Q3)

ส่วนต่างต้อง
ท าเพ่ิมในปี 

25652563 2564 2565

จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู Scopus (ผลงาน) 70 85 100 255
(Scival 125)*

2563 = 60
2564 (Q3) = 65 

130

ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ทัง้หมดในฐานข้อมลู Scopus (นับสะสม) 20% 25% 30% 30% 24%* 6%

จ านวนนวัตกรรม (นวัตกรรม) /
จ านวนผลงานวิจัยทีอ่ยู่ใน CMU-RL 4-7 (ผลงาน) 20 30 40 90

95**
2563 = 52

2564 (Q3) = 43

Challenge 
เพ่ิมเติม 

จ านวนสิทธบัิตรทีย่ื่นจด (สิทธิบัตร)
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ

1
1
0

2
1
1

3
2
1

6
4
2

2*
2
0

4
2
2

จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ 
จ านวน Spin off/ Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือ
ผลงานทีเ่ทยีบเทา่ CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

3 5 7 15 10* 5

รายได้สนบัสนนุงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน 
หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) 30 40 50 120 122.5** Challenge 

เพ่ิมเติม 

* กรณีที่ผลการด าเนินงานต ำ่กว่ำค่ำเปำ้หมำย ส่วนงานวิเคราะห์ Gap Analysis ของตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การปรับแผนและจัดสรรทรัพยากร
** กรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำย ส่วนงานพิจารณา Challenge เพ่ิมเติม 

การพิจารณาค่าเป้าหมายตามค ารับรองฯ จะพิจารณาค่าเป้าหมายรวม 3 ปี (2563 – 2565) 
โดยกระจายค่าเป้าหมายออกเป็นรายปี เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 



ดังนัน้ ในการรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองฯ รายไตรมาสนัน้ จะเป็นไปในลักษณะ
การรายงานผลการด าเนินงาน ควบคู่ไปกับการชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นปัญหา / อุปสรรค 
ในการด าเนินงานตามแผนทีส่่วนงานได้วางไว้  พร้อมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหา

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบและน าไปสู่การปรับแผนการด าเนินงานในไตรมาสถัดไปของส่วนงาน 
หรือการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน ต่อไป

✓ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ :

ที่ผ่านมามีส่วนงานได้วิเคราะห์ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค อย่างละเอียดและเสนอขอปรับแผนการด าเนินงาน 
พร้อมทัง้ ขอสนับสนุนทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม อาทิ ..

ตัวชีว้ดั ส่วนต่างต้องท าเพ่ิมในป ี64-65

จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หรือผลงานวิจัยในระดับ 
CMU-RL 1-3 (ผลงาน)

7

จ านวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 (ผลงาน) 11

จ านวนสิทธิบัตร/ ที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) 3

ผลงานที่เทียบเท่า CMU-RL 8-9 (ผลงาน) 7

เพ่ือขอสนับสนุนกรอบอัตรา ส าหรับสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และมีความสามารถ ในด้านการด าเนินโครงการ
หรือสนับสนุนงานวิจัย รองรับภารกิจตามแผนงานท่ีวิเคราะห์ ปรับปรุงเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย และด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ภายใน ปี 2564 – 2565 

ได้รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมท้ัง วิเคราะห์แผนงานท่ีจะด าเนินการภายในปี 2564-2565

✓ คณะเทคนิคการแพทย์ : ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันนวัตกรรม (CMU-RL 4-7) ผ่านโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ส าหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และขอรับการสนับสนุนกรอบอัตราด้านการวิจัยเพ่ิมเติม 
ผ่าน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน (Center of Innovative Immunodiagnostic Development: CIID) เพ่ือพัฒนา
งานวิจัย สนับสนุนตัวชี้วัดท้าทายของส่วนงานด้านการวิจัย และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย



การสร้างความเข้าใจตัวช้ีวัด OKRs ตามคู่มือฯ  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล   เล็กสวัสด์ิ
นายอนันต์  เดชพรม  
นายธรรมนูญ   น่วมอนงค์
ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย



แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563







(ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์เดิม) (ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ปรับใหม่)

Top 500 Top 100

การปรับปรุงตัวชี้วัดตามวิสัยทัศน์

16,500 ลบ.



การปรับตัวชี้วัด KPI เป็น OKRs ในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 12  

(พ.ศ. 2560-2564) เดิม
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 12  

(พ.ศ. 2560-2565) ฉบับปรับปรุง 2563

27

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวช้ีวัด (KPI)

38

8 ยุทธศาสตร์ (SO)

กลยุทธ์

ตัวช้ีวัด (OKRs)8

9

6

14



ตัวชี้วัดหลักของส่วนงาน จ านวน 7 ตัวชี้วัด 

จ านวนผลงานตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Scopus

S C O P U S
จ านวนผลงานที่อยู่ในระดับ

CMU-RL 1-3

C M U - R L  1 - 3

▪ จ านวนผลงาน Q1
▪ ร้อยละของจ านวนผลงาน Q1

ผลงาน Q1 
ในฐานข้อมูล Scopus

C M U - R L  4 - 7
จ านวนนวัตกรรมหรือ
ผลงานวิจัยที่อยู่ในระดับ 

CMU-RL4-7* เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน
* เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน

Patent/Petty Patent
การจดสิทธิบัตร

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
* เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน

การถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ภายนอก

▪ Spin-off/Startup 
▪ Licensing
▪ CMU-RL 8-9

* เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน
* เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน

* เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ

Industry Income
รายได้จากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน 

หรือผู้ใช้ประโยชน์จริง
* เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ

* เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ
* เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ



1.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (EE)
1.2 ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (FHA)
1.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) 
1.4 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
1.5 งานวิจัยด้านการส่ือสารหรอืด้านการเรยีน

การสอนที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
1.6 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ืออุตสาหกรรม
1.7 ผลงานวิจัยที่มุ่งสนับสนุนการขจัดความยากจน
1.8 ผลงานวิจัยด้านอื่น ๆ

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล scopus

หน่วยนับ  : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน

ค าอธิบาย :
จ านวนบทความแต่ละด้านที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus โดยผลงานที่น ามารายงานจะต้องมีสถานะ
เป็น Article in press หรือ Online ณ วันที่รายงาน 
โดยประเภทของ ผลงานที่สามารถน ามาใช้รายงาน 
ไ ด้ แ ก่ Articles, Reviews, Conference papers, 
Books และ Book chapters ทั้งนี้ บทความที่น ามา
ร า ย ง า น ต้ อ ง ร ะ บุ สั ง กั ด (Affiliation) เ ป็ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
• แบบรายงานสรุปผลงานตีพิมพ์ส าหรบัรายงาน
ผลงานตีพิมพ์
(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่านั้น)



ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องรายงาน
• แบบรายงานสรปุผลงานตีพิมพ์ส าหรบัรายงานผลงานตีพิมพ์ (ตามภาคผนวก ฌ)

(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่าน้ัน)

ช่ือ-นามสกุลผู้นิพนธ์
(Author name)

ช่ือบทความ
(Article title) 

งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง แหล่งทุน Quartile

เว็บลิงค์ ( Web Link ) 
บทความท่ีตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus

Thanasaksukthawee V.
Tangparitkul S.

Adsorption of Saponin
Natural Surfactant on 
Carbonate Rock and 
Comparison to Synthetic 
Surfactants: An Enhanced Oil 
Recovery Prospective

บริษัท มูราตะ 
อิเล็คทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด
Murata Science 
Foundation 
Research Grant 

Q1 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85110380632&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=9b994112a91c6f5ebaf04d68ef055e90&so
t=b&sdt=b&sl=151&s=TITLE-ABS-
KEY(Adsorption+of+Saponin+Natural+Surfactant+on+
Carbonate+Rock+and+Comparison+to+Synthetic+Surf
actants:+An+Enhanced+Oil+Recovery+Prospective)&r
elpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Teerasoponpong S.
Sopadang A.

Decision support system for 
adaptive sourcing and 
inventory management in 
small- and medium-sized 
enterprises

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)
โครงการ Research 
and Researchers 
for Industries 
(RRI)

Q1 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85112260918&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=f0b0234f62476d5e85d2982ff98d0443&s
ot=b&sdt=b&sl=124&s=TITLE-ABS-
KEY%28Decision+support+system+for+adaptive+sour
cing+and+inventory+management+in+small-
+and+medium-
sized+enterprises%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTe
rm=

Jongchansitto K.
Jongchansitto P.
Preechawuttipong I.

Using IR Thermography to 
Analyze the Mechanical 
Response of a Granular 
Material

การใช้วิธีอินฟาเรดเทอร์โม
กราฟฟี่ เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของความถี่ของภาระกระท า
ต่อเทอร์โมอีลาสติกคัปปลิ้ง
และเมคคานิคอลดิสสิเปช่ัน
ในระบบวัสดุเม็ดที่ท ามาจาก
อนุภาควงรี

มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่
จากเงินรายได้
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 
ประเภท ทุนพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่

Q4 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85103086708&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=3421432a8d0f507e68f75a0dbaef7546&s
ot=b&sdt=b&sl=94&s=TITLE-ABS-
KEY%28Using+IR+Thermography+to+Analyze+the+Me
chanical+Response+of+a+Granular+Material%29&relp
os=0&citeCnt=0&searchTerm=

คณะวิศวกรรมศาสตร์



2. งานวิจัยด้านการส่ือสารหรือด้านการเรียนการสอนท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI

หน่วยนับ  : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 

ค าอธิบาย : 
หมายถึง จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติซึง่อยูใ่นฐานข้อมูล TCI 

ในกลุ่ม TIER-1 โดยผลงานที่น ามารายงานจะต้องมีหลักฐานการที่แสดงให้เห็นว่าบทความเรือ่งดังกล่าว
ได้รับการตีพิมพ์ ณ วันที่รายงาน ทั้งน้ี บทความท่ีน ามารายงานต้องระบุสังกัด (Affiliation) เป็น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
• แบบรายงานสรุปผลงานตีพิมพ์ส าหรบัรายงานผลงานตีพิมพ์
(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่านั้น)

• ส าเนาหน้าแรกของบทความที่ระบุ Volume, No., และ Issue
• หลักฐานการจัดอันดับจากหน้าเว็บไซต์ของ TCI



ตัวอย่างข้อมูลท่ีต้องรายงาน
• แบบรายงานสรปุผลงานตีพิมพ์ส าหรบัรายงานผลงานตีพิมพ์ (ตามภาคผนวก ฌ)

(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่าน้ัน)

ช่ือ-นามสกุลผู้นิพนธ์
(Author name)

ช่ือบทความ
(Article title) 

งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง แหล่งทุน กลุ่ม 

TIER

เว็บลิงค์
( Web Link )

วารสารท่ีตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล TCI

เว็บลิงค์
( Web Link )

บทความท่ีตีพิมพ์
จากวารสาร

Thanawin Wijitporn
Pranom Tansukanun

การก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาเมืองเก่าขนาดกลาง: 
กรณีศึกษาเมืองสวรรคโลก
(Defining the city 
development goals of 
middle sized old town: a 
case study of 
Sawankhalok City)

การค้นหารูปแบบการมีส่วน
ร่วมท่ีเหมาะสมในการวางแผน
พัฒนาเมืองเก่าขนาดกลาง 
กรณีศึกษาเมืองสวรรคโลก 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

1 https://tci-
thailand.org/detail_jou
rnal.php?id_journal=49
7

https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/
jed/article/view/249
343

Korakot Nganvongpanit
Alongkot Phothawan
Waranee Pradit
Sukum Eitssayeam
Jongkolnee Settakorn
Siriwadee Chomdej
Supamit Mekchay

Using Alumina and 
Zirconia Ceramic 
Composite in Dogs: a 
Biocompatibility Study

xxx ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา : 
(สกอ.)

1 https://tci-
thailand.org/detail_jou
rnal.php?id_journal=26

https://epg.science.c
mu.ac.th/ejournal/jo
urnal-
detail.php?id=4343

Sudarat Auttarat
Nivej Poonsukcharoen

Readiness Factors of 
Chiang Mai City 
Supporting Sustainable 
and Livable City Long-
Stay Tourism

การเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของเมืองเพ่ือการรองรับการ
พ านักระยะยาวในพ้ืนที่เมือง
ท่องเท่ียวหลักของภาคเหนือ 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเมืองน่า
อยู่อย่างย่ังยืน

มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่
จากเงินรายได้
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 
ประเภท ทุนพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่

1 https://tci-
thailand.org/detail_jou
rnal.php?id_journal=49
3

xxx
ตอบรับตีพิมพ์แล้ว แต่ยัง
ไม่ Online
โดยได้แนบหนังสือตอบรับ
ตีพิมพ์มาแล้ว

• ส าเนาหนา้แรกของบทความทีร่ะบุVolume, No., และ Issue
• หลักฐานการจัดอนัดับจากหนา้เวบ็ไซต์ของ TCI



3. จ านวนผลงาน Q1 ในฐานข้อมูล 
Scopus

4. ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจ านวน
ผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus

หน่วยนับ  :  ผลงาน

ค าอธิบาย : 
หมายถึง  จ านวนบทความที่ ได้ รั บการตี พิม พ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ ในฐานข้อมูล 
Scopus ซึ่งวารสารดังกล่าวจะต้องถูกจัดอยู่ใน Quartile
ที่ 1 โดยผลงานที่น ามารายงานจะต้องมีสถานะเป็น Article
in press หรือ Online ณ วันที่รายงาน โดยประเภทของ
ผลงานที่สามารถน ามาใช้รายงาน ได้แก่ Articles, Reviews,
Conference papers, Books และ Book chapters

ทั้ งนี้  บทความที่ น ามารายงานต้องระบุ สั งกัด 
(Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Chiang Mai 
University)

หน่วยนับ  :  ร้อยละ

ค าอธิบาย : 
ร้อยละของจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งวารสาร
ดังกล่าวจะต้องสืบค้นเจอในฐานข้อมูล SCImago Journal & 
Country Rank และถูกจัดอยู่ใน Quartile ที่ 1 ของปีปฏิทินก่อนหน้า
การรายงาน ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 
โดยผลงานที่น ามาพิจารณาจะต้องมีสถานะเป็น Article in press 
หรือ Online ณ วันที่รายงาน โดยประเภทของผลงานที่สามารถ
น ามาใช้รายงาน ได้แก่ Articles, Reviews, Conference papers, 
Books และ Book chapters 

ทั้งนี้ จ านวนบทความที่น ามาค านวณจะนับเฉพาะบทความ
ที่ระบุสังกัด (Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai 
University)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน : แบบรายงานสรุปผลงานตีพิมพ์ส าหรับรายงานผลงานตีพิมพ์ 
(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่าน้ัน)

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 



ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องรายงาน
• แบบรายงานสรปุผลงานตีพิมพ์ส าหรบัรายงานผลงานตีพิมพ์ (ตามภาคผนวก ฌ)

(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่าน้ัน)

ช่ือ-นามสกุลผู้นิพนธ์
(Author name)

ช่ือบทความ
(Article title) 

งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง แหล่งทุน Quartile

เว็บลิงค์ ( Web Link ) 
บทความท่ีตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus

Thanasaksukthawee V.
Tangparitkul S.

Adsorption of Saponin
Natural Surfactant on 
Carbonate Rock and 
Comparison to Synthetic 
Surfactants: An Enhanced Oil 
Recovery Prospective

บริษัท มูราตะ 
อิเล็คทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด
Murata Science 
Foundation 
Research Grant 

Q1 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85110380632&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=9b994112a91c6f5ebaf04d68ef055e90&so
t=b&sdt=b&sl=151&s=TITLE-ABS-
KEY(Adsorption+of+Saponin+Natural+Surfactant+on+
Carbonate+Rock+and+Comparison+to+Synthetic+Surf
actants:+An+Enhanced+Oil+Recovery+Prospective)&r
elpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Teerasoponpong S.
Sopadang A.

Decision support system for 
adaptive sourcing and 
inventory management in 
small- and medium-sized 
enterprises

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)
โครงการ Research 
and Researchers 
for Industries 
(RRI)

Q1 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85112260918&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=f0b0234f62476d5e85d2982ff98d0443&s
ot=b&sdt=b&sl=124&s=TITLE-ABS-
KEY%28Decision+support+system+for+adaptive+sour
cing+and+inventory+management+in+small-
+and+medium-
sized+enterprises%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTe
rm=

Jongchansitto K.
Jongchansitto P.
Preechawuttipong I.

Using IR Thermography to 
Analyze the Mechanical 
Response of a Granular 
Material

การใช้วิธีอินฟาเรดเทอร์โม
กราฟฟี่ เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของความถี่ของภาระกระท า
ต่อเทอร์โมอีลาสติกคัปปลิ้ง
และเมคคานิคอลดิสสิเปช่ัน
ในระบบวัสดุเม็ดที่ท ามาจาก
อนุภาควงรี

มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่
จากเงินรายได้
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 
ประเภท ทุนพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่

Q4 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85103086708&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=3421432a8d0f507e68f75a0dbaef7546&s
ot=b&sdt=b&sl=94&s=TITLE-ABS-
KEY%28Using+IR+Thermography+to+Analyze+the+Me
chanical+Response+of+a+Granular+Material%29&relp
os=0&citeCnt=0&searchTerm=

คณะวิศวกรรมศาสตร์



ระดับความพร้อมจากการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์   ในบริบทของมหาวิทยาลัย
(CMU Technology Readiness Level : CMU-TRL) → CMU-RL

การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การขยายผลเชิงนวัตกรรม และ ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
ในพ้ืนท่ีจริงให้มากยิ่งข้ึน โดยเทียบเคียงกับ TRL SRL ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นน าที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน





(Technology Readiness Level-TRL)





5.  จ านวนผลงานท่ีอยู่ในระดับ CMU-RL 1-3

หน่วยนับ  :  ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือติดตามสถานะการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะก่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ภายใต้กลยุทธ์หลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 ฉบับปรับปรุง

ค าอธิบาย : 
การประเมินระดับความพร้อมจากการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level:

CMU-RL) เป็นการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ภายในมหาวิทยาลัยที่มีการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยการพิจารณาระดับการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เกิดการน าผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมและเชิงพาณิชย์ จัดแบ่งระดับดังนี้

CMU-RL 1-3  ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยพ้ืนฐาน ได้เผยแพร่ใน
รูปแบบเอกสารทางวิชาการบนฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากล หรือมีการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโดยทั่วไป



การรายงานข้อมูลต้องแสดงให้เห็น:

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ด้านมนุษย์และสังคม

3.  แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ให้มีความพร้อมหรือสมบูรณ์มากขึ้น เพียงพอที่จะมี
การน าไปใช้ในระดับต่อไป 

1.  ผลการวิจัยทดสอบหรือทดลองที่บ่งชี้ว่า มีการพัฒนาจาก
องค์ความรู้และการวิจัยพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการใน Scopus หรือเทียบเท่า โดยแสดงถึง 
ประโยชน์ของผลงานดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างหรือดีขึ้นจากเทคโนโลยีหรือการแก้ไขปัญหา
เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2.  ส าเนาเอกสารการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หรือรายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและศักยภาพในการ
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตาม พรบ. สิทธิบัตร

1. รายงานข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ โดยแสดงถึงประโยชน์ของ
องค์ความรู้ หรื อผลงานดังกล่ าวที่ มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างหรือดีขึ้นจากที่ปรากฎอยู่ใน
ปัจจุบันหรือการแก้ไขปัญหาเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2.  ส าเนาหรือหลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน 
และผู้เข้าร่วมงาน เช่น การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น

5.  จ านวนผลงานท่ีอยู่ในระดับ CMU-RL 1-3



1.1  ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (EE)
1.2 ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (FHA)
1.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) 
1.4 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
1.5 งานวิจัยด้านการส่ือสารหรือด้านการเรียนการสอน

ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
1.6 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ืออุตสาหกรรม
1.7 ผลงานวิจัยที่มุ่งสนับสนุนการขจัดความยากจน
1.8 ผลงานวิจัยด้านอ่ืน ๆ

หน่วยนับ:  ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ

6. จ านวนนวัตกรรม / จ านวน
ผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน CMU-RL 4-7

ค าอธิบาย :
การประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองค์

ความรู้ใหม่ภายในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิง
พาณิชย์ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนให้เกิด
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการพิจารณาระดับ
การใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เกิดการน าผลงานวิจัย
หรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม จัดแบ่งระดับดังนี้

CMU-RL 4-5
งานวิจัยที่ พัฒนาเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการ ต้นแบบ

ภาคสนาม หรือคู่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) ขององค์ความรู้ใหม่ที่มี
การทดสอบภายใน เพ่ือยืนยันว่าผลงานวิจัยหรือ องค์ความรู้ใหม่ 
สามารถใช้งานได้จริงในระดับห้องปฏิบัติการหรือภาคสนามที่อยู่
ภายใต้การก ากับของทีมนักวิจัย/ทีมพัฒนาผลงาน

CMU-RL 6-7
งานวิจัยที่ถูกพัฒนาเป็นต้นแบบภาคสนาม หรือคู่มือ 

รูปแบบ แพลตฟอร์มขององค์ความรู้ใหม่ที่มีการทดสอบภายใต้
สภาพแวดล้อมจริง เพ่ือยืนยันว่ าต้นแบบภาคสนามของ
ผลงานวิจัยหรือคู่มือ รูปแบบ แพลตฟอร์มขององค์ความรู้ใหม่ 
สามารถน าไปใช้ได้จริงในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ ไม่อยู่ ใน
การก ากับของทีมนักวิจัย/ทีมพัฒนาผลงาน



6. จ านวนนวัตกรรม / จ านวนผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน CMU-RL 4-7

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

1. รายละเอียดของต้นแบบนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน์และผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ การใช้ภายใน
มหาวิทยาลัย โรงงานต้นแบบ ต้นแบบภาคสนาม หรือการใช้โดยบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมแสดงความต่อเนื่องของการพัฒนาผลงานในระดับ CMU-RL ท่ีต ่ากว่า

2. รายงานผลกระทบจากการน าต้นแบบไปใช้งาน เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิม การประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การใช้งานต้นแบบนวัตกรรม ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ปัญหาและการแก้ไข ส่ิงท่ีต้องพัฒนาเพ่ิมเติม หรือ
ผลตอบรับของผู้ใช้งาน เป็นต้น 

3. ส าเนาเอกสารการรับมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารการขอรับการสนับสนุนต้นแบบ ส าเนาค าขอรับสิทธิบัตร 
(ถ้าม)ี และเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับ CMU-RL 1-3

4. แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานในระดับต่อไป ถ้าเป็นการพัฒนาในเชิงธุรกิจให้แสดงศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าว



9.  จ านวนการให้บรกิาร IP ต่อป ี(สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin off/Startup ต่อป ี(ธุรกิจ)  
หรือผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

9.1 จ านวนการให้บรกิาร IP ต่อป ี

หน่วยนับ :  จ านวนสัญญาการอนุญาตใช้สิทธิ์
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน

ค าอธิบาย : 
จ านวนการให้บริการ IP (Intellectual Property: ทรัพย์สินทางปัญญา) หมายถึง การอนุญาตให้น าทรัพย์สินทาง

ปัญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงผลงานวิจัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครอง โดยมีภาคเอกชน หรือ 
หน่วยงานใด ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขออนุญาตใช้ผลงาน หรือ ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
(Licensing) ท้ังแบบมีมูลค่า และไม่มีมูลค่า โดยมีสัญญาอนุญาต หรือ ข้อตกลงให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน ๆ 

ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องด าเนินการผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
บ่มเพาะวิสาหกิจ ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
1. แบบสรุปข้อมูลการอนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ส าเนาสัญญาอนุญาต หรือ ข้อตกลงให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา



9.  จ านวนการให้บรกิาร IP ต่อป ี(สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin off/Startup ต่อป ี(ธุรกิจ)  
หรือผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

9.2 จ านวน Spin off ต่อปี

หน่วยนับ  :  ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน

ค าอธิบาย : 
จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off Company) หมายถึง ธุรกิจที่เกิดจากการบ่มเพาะองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 

หรือ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย (In house) จนสามารถน าไปสู่การก่อตั้งภาคธุรกิจ ในลักษณะนิติบุคคล อาทิ 
บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ SMEที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้ก่อตั้งเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือนักวิจัย ที่เคยสังกัดหรือยังสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
1.  แบบสรุปข้อมูล Spin off Company 

(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่านั้น)



9.  จ านวนการให้บรกิาร IP ต่อป ี(สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin off/Startup ต่อป ี(ธุรกิจ)  
หรือผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

9.3 จ านวน Startup ต่อปี

หน่วยนับ  :  ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน

ค าอธิบาย : 
จ านวน Startup หมายถึง ธุรกิจที่เกิดจากการบ่มเพาะองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม 

หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์เชิงรุก สู่การท าธุรกิจใหม่ โดยไม่พิจารณาถึงมูลค่าของธุรกิจ

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
1.  แบบสรุปข้อมูล Startup 

(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่าน้ัน)



9.  จ านวนการให้บรกิาร IP ต่อป ี(สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin off/Startup ต่อป ี(ธุรกิจ)  
หรือผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

9.4 จ านวนผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 8-9
9.4.1 จ านวนผลงานด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (EE) ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9
9.4.2 จ านวนผลงานด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (FHA) ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9
9.4.3 จ านวนผลงานด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9
9.4.4 จ านวนผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9
9.4.5 จ านวนผลงานด้านอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9

ค าอธิบาย : 
การประเมินระดับความพร้อมจากการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: 

CMU-RL) เป็นการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่ภายในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนให้เกิดการน าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยการพิจารณาระดับการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เกิดการน าผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสังคม จัดแบ่งระดับดังนี้

CMU-RL 8-9 ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นต้นแบบ หรือได้รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต้นแบบ
ภาคสนามที่ผ่านมาตรฐาน) หรือถูกน าไปใช้จริงโดยบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ เน้นผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริง (การน าไปใช้จริง) เช่น มีหน่วยงานภายนอกท้ังรัฐหรือเอกชนหรือชุมชนมาขอใช้
ผ่านการท าข้อตกลงร่วมกับส่วนงาน เพ่ือขอน าผลงานน้ันไปใช้ต่อ หรือใช้ในพันธกิจขององค์กรน้ัน ๆ



9.  จ านวนการให้บรกิาร IP ต่อป ี(สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin off/Startup ต่อป ี(ธุรกิจ)  
หรือผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

9.4 จ านวนผลงานท่ีเทียบเท่า CMU-RL 8-9

หน่วยนับ  :  ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
1. สรุปรายละเอียดของต้นแบบนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม พร้อมแสดงความต่อเนื่องของการพัฒนาในระดับ CMU-RL ท่ีต ่ากว่า

2. รายงานผลกระทบจากการน าผลงานไปใช้โดยผู้ใช้งาน (Feedback ในเชิงตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ (ถ้าม)ี
รวมถึงความพึงพอใจและจ านวนการใช้งาน)

3. ส าเนาข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในระดับ CMU-RL 1-7



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CMU-RL 1-3

อุปกรณ์ควบคุมรูปร่างจมูกหลังการผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
- ลดการผ่าตัดแก้ไขซ ้า จากการออกแบบที่แตกต่าง มีความสามารถต้านแรงดึงของแผลเป็นได้

ดีกว่าอุปกรณ์ที่มีเดิม สามารถคงสภาพจมูกได้ -> จุดต่างของเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิม
- ลดค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัดแก้ไข >35,000 บาทต่อครั ง -> ผลกระทบเชิงเศรษฐ์กิจ
- คุณภาพชีวิต และการเข้าสังคมของผู้ป่วย ดีขึ นกว่าเดิม -> ผลกระทบเชิงสังคม

แผนพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CMU-RL 1-3
เอกสารตีพิมพ์ ทางวิชาการ
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ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CMU-RL 4-7

แผนพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ พัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถผลิตได้จ้านวนมาก
และมีความสม่้าเสมอ  ด้าเนินทดสอบการใช้งานจริงในหลายพื นที่ของประเทศ



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CMU-RL 4-7
โครงการ ยิ มสวยด้วยนวัตกรรมไทย 
สนับสนุนโดย มูลนิธิเกื อดรุณ 

ขยายผลการใช้กับผู้ป่วย 215 ราย



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CMU-RL 8-9 

สถานท่ีผลิต เครือ่งมือแพทย์

ขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี “Nasoform” โดยบริษัท เค.พี.อาร์ สมายด์ จ้ากัด
เพื่อพัฒนาเป็นกิจการเพื่อสังคม



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CMU-RL 8-9 



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล
CMU-RL 1-3 (ด้านมนุษย์และสังคม)

การศึกษาและพัฒนาระบบการสร้างความเป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา 
สนับสนุนโดยสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินท ากิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนและหนี้สินเกษตรกร 29 ตุลาคม 2557

น้าเสนอผลกระทบ และเสนอให้ตั งคณะท้างานศกึษาการเกษตรพันธสัญญา เพื่อท้าการศึกษา ก้าหนดแผนการแก้ไขปัญหาเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากกระบบเกษตรพันธสัญญา และจัดท้าคู่มือแนะน้าก่อนเขา้สู่ระบบเกษตรพันธสัญญา 

คณะท างานศึกษาการเกษตรพันธสัญญา แต่งตั งโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2557

ข้อแตกต่าง ระบบการสร้างความเป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา 
– ศึกษาประเด็นในหลากหลายมุมมอง น าเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

สร้างคู่มือแนะน าให้ความรู้ก่อนเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืน



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล
CMU-RL 4-7 (ด้านมนุษย์และสังคม)

คณะท างานศึกษาการเกษตรพันธสัญญา 29 มกราคม 2558
รายงานผลศึกษา ก้าหนดแผนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกระบบเกษตร

พันธสัญญา และจัดท้าคู่มือแนะน้าก่อนเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา 

คณะท างานศึกษาการเกษตรพันธสัญญา แต่งตั งโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2557

ท าประชาพิจารณ์

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอ เข้าพบ รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม 3 มิถุนายน 2558
เพื่อหารือแนวทาง และขอค้าแนะน้าในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้า จากระบบเกษตรแบบพันธสัญญา

และเสนอ ร่าง พรบ. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรม



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล
CMU-RL 8-9 (ด้านมนุษย์และสังคม)

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอ เข้าพบ รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม 3 มิถุนายน 2558
เพื่อหารือแนวทาง และขอค้าแนะน้าในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้า จากระบบเกษตรแบบพันธสัญญา

และเสนอ ร่าง พรบ. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรม

เสนอ ร่าง พรบ. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรม
ผ่าน รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 22 พฤษภาคม 2560



Quiz:



ตัวอย่างการรายงานข้อมูล
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7. จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ท่ีย่ืนจดในประเทศ

8. จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ท่ีย่ืนจดต่างประเทศ

ค าอธิบาย : 
จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ได้ท าการยื่นผ่าน

หน่วยงานตัวแทน และได้รับเลขที่ค าขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรในประเทศแล้ว

ค าอธิบาย : 
จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ได้ท าการยื่นผ่าน

หน่วยงานตัวแทน และได้รับเลขที่ค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จากต่างประเทศแล้ว 

หน่วยนับ  :  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :  1. แบบสรุปข้อมูลการยื่นค าขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(โดยแนบเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่านั้น)

2. ส าเนาค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ปรากฏเลขที่ค าขอ 



7. จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ท่ีย่ืนจดในประเทศ

ค าอธิบาย : 
จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ได้ท าการยื่นผ่าน

หน่วยงานตัวแทน และได้รับเลขที่ค าขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรในประเทศแล้ว

Nasoform



ตัวอย่างผลงาน

โครงการ “นวตักรรมสีเขียวในการวิเคราะหท์างเคมีกบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน”

“กรรมวิธีการเตรยีมอปุกรณต์รวจวดัส าหรบัการวิเคราะหท์างเคมี”

“ระบบตรวจวดัการเปลี่ยนแปลงทางเคมี”

“ระบบตรวจวดัการเปลีย่นแปลงทางเคม”ี



สรุปข้อมูลท่ีต้องรายงานประกอบตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับ CMU-RL
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน CMU-RL 

1-3
CMU-RL 

4-5
CMU-RL 

6-7
CMU-RL 

8-9

1. ภาพและข้อมูลที่แสดงรายละเอียดการพัฒนา/การน าแนวคิด ที่แแสดงถึงประโยชน์ของผลงานดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างหรือดีข้ึนจากเทคโนโลยีหรือการแกไ้ขปญัหาเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั √ √ √ √

2. ส าเนา หรือหลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือรายงานผลการ
สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และศักยภาพในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญาตาม พรบ. สิทธิบัตร √ √ √ √

3. แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ให้มีความพร้อมหรือสมบูรณ์มากขึน้ เพียงพอที่จะมีการน าไปใช้
ในระดับต่อไป √ √ √ √

4. รายละเอียดและภาพของต้นแบบนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน์ และผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ การใช้ภายใน
มหาวิทยาลัย โรงงานต้นแบบ (pilot plant) หรือการใช้โดยบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมแสดงความต่อเนื่องของการพัฒนาผลงานวิจัยในระดับ CMU-RL ที่ต ่ากว่า

√ √ √

5.  รายงานผลกระทบจากการน าต้นแบบไปใช้งาน เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิม การประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้งานต้นแบบนวัตกรรม ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปัญหาและการแก้ไข ส่ิงที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม หรือผลตอบรับ
ของผู้ใช้งาน เป็นต้น 

√ √ √

6.  ส าเนาเอกสารการรับมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารการขอรับการสนับสนุนต้นแบบ ส าเนาค าขอรับสิทธิบัตร (ถ้ามี) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับ CMU-RL 1-3, 4-5 (ในกรณี CMU-RL 6-7) √ √ √

7.  แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยในระดับต่อไป ถ้าเป็นการพัฒนาในเชิงธุรกจิให้แสดงศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่เกีย่วข้อง
กับต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าว √ √ √

8. สรุปรายละเอียดของต้นแบบนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมแสดงความต่อเนื่องของการพัฒนาในระดับ CMU-RL ที่ต ่ากว่า √

9.  รายงานผลกระทบจากการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้โดยผู้ใช้งาน (Feedback ในเชิงตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ (ถ้ามี) 
ความพึงพอใจและจ านวนการใช้งาน)  √

10. ส าเนาข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ผลงานนวัตกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
ระดับ CMU-RL 1-7 √



10. รายได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือ
ชุมชน หรือผู้ใช้ประโยชน์จรงิ

10.1  รายได้จากภาคอุตสาหกรรม
10.2 รายได้จากชุมชน 

หรือผู้ใช้ประโยชน์จริง

หน่วยนับ: ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ

ค าอธิบาย :  

รายได้ท่ีเกิดจากการจ้างวิจัย ทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน และรายได้ท่ีเกิดจากการ
ร่วมทุน ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (In-cash) รวมท้ังรายได้ที่เกิดจากการทดลองทางคลินิก 
(Clinical trials) ไม่นับรวม งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยบริหารและจัดการทุน 7 หน่วยงาน 
(วช., สวก., สวรส., สนช., บพข., บพค., และ บพท.) และไม่นับรวมการร่วมทุนแบบ In-Kind 
งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือส่วนงาน และค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ หรือ 
การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ

รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือรายได้จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Licensing) หรือค่าตอบแทนจากผลประกอบการ (Royalty fee)

หมายเหต:ุ การนับรายได้ กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง จะนับงบประมาณรวมทั้งโครงการ 
ในปีงบประมาณท่ีเริ่มรับทุน เช่น โครงการรับทุน 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 67 งบประมาณ
รวม 3,000,000.-บาท จะนับเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงิน 3,000,000.-บาท 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน : 
1. แบบฟอร์มข้อมูลรายได้จากภาคอุตสาหกรรม หรือ ชุมชน หรือผู้ใช้ประโยชน์จริง
2. หลักฐานการช าระเงิน หรือ การโอนเงิน เป็นค่าอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
รายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Licensing) หรือค่าตอบแทนจากผลประกอบการ 
(Royalty fee)



ตัวอย่างการนับรายได้จากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน
หรือผู้ใช้ประโยชน์จริง

ค่าเปิดเผย
เทคโนโลยี 

(Disclosure Fee)

Technology 
Transfer fee

ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ
เทคโนโลยี (Royalty Fee) 

การนับรายได้ส่วนนี้ข้ึนอยู่กับข้อตกลงที่ระบุในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิทุนด าเนนิโครงการ XXX  จ านวน 12 ล้านบาท นับตามตัวช้ีวัด จ านวน 9 ล้านบาท

ไม่นับรวม งบประมาณที่ได้รับจากหน่วย
บริหารและจัดการทุน 7 หน่วยงาน (วช., สวก., 
สวรส., สนช., บพข., บพค., และ บพท.) และไม่
นับรวมการร่วมทุนแบบ In-Kind 

อาทิ
- บริษัทจ ากัด
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
- บริษัทจ ากัด (มหาชน)

อาทิ
- บุคคล
- กลุ่ม/ชมรม/สมาคม
- วิสาหกิจชุมชน
- สหกรณ์
- อปท.
- จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้ประโยชน์

แหล่งสนับสนุนทุน

อาทิ
- NECTEC
- BIOTEC
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร 
(องค์การมหาชน)
- สสส.
- สมาคมนักวิจัย



- Q&A-


