หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหการสนับสนุน
โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื ่ อ เป น การสร า งความสามารถในการแข ง ขั น ในด า นการวิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที ่ ส ร า งทั ก ษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ตอบสนองเปาหมายในการ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ตามกรอบของ SDGs โดยเฉพาะ SDG 4 : Quality Education ที่ เ ป น การสร า ง
หลั ก ประกั น ว า ทุ ก คนมี ก ารศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพอย า งครอบคลุ ม และเท า เที ย ม พร อ มทั ้ ง การขั บ เคลื ่ อ น
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากลขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. ภาพรวมโครงการ
เปาหมาย

สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่มีศักยภาพไตระดับ CMU-RL
เพื่อเปนตนแบบที่ใชงานไดจริง สรางประโยชนเชิงพาณิชยหรือเปนที่ยอมรับในวง
กวาง

คำจำกัดความ

การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู ครอบคลุมการจัดการเรียนรู การวัดผลลัพธ
การเรียนรู การสรางหรือการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรู

กลุมเปาหมาย/ผูวิจัย

อาจารยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูเรียน

นักศึกษามหาวิทยาลัย เยาวชน ชุมชน ผูเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learner)

2. ระดับของโครงการ
โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมการเรียนรู แบงออกเปน 3 ระดับ โดยอางอิงตามการแบงระดับชั้นของ CMURL ดังนี้
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนรูระดับปฏิบัติการ (ระดับที่ 1)
โครงการระดับนี้สอดคลองกับ CMU-RL 1-3 เนนการพัฒนาองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานที่
ตี พิ มพ ในฐานข อมู ล Scopus โดยเป น งานที่เกี่ย วของกับ การพัฒ นาองคความรูใหม นวั ตกรรม ตน แบบ
ผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่มีประโยชนในการจัดการเรียนรู ในสถานศึกษา
ชุมชน หรือสถานประกอบการชนิดตางๆ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใชงานภาคสนาม (ระดับที่ 2)
โครงการระดับนี้สอดคลองกับ CMU-RL 4-7 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้ นฐานที่
พัฒนาจากองคความรูใหม ทั้งนวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัย
พื้นฐานที่ตีพิมพไปทดลองใชภายในสภาพแวดลอมจริง และเกิดการขยายผลจนเปนตนแบบการจัดการเรียนรู
หรื อ ต น แบบภาคสนามในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน หรื อ สถานประกอบการชนิ ด ต า งๆ ภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย

2.3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูถ ายทอดองคความรูสูชุมชนอยางยั่งยืน (ระดับที่ 3)
โครงการระดับนี้สอดคลองกับ CMU-RL 8-9 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานไปใช
จริง โดยผูใชงานจริง อาทิ นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่
ตีพิมพ โดยมีผูใชงานจริงในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบการชนิดตางๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ไมอยูในการกำกับของทีมผูพัฒนา มีการขอนำผลงานไปใชงาน ผานการขอใชอยางเปนทางการ
หรือการทำขอตกลงรวมกัน (MOU)
3. หลักเกณฑใหทุนสนับสนุนโครงการ/ผูวิจัย
การสนับสนุนโครงการทั้ง 3 ระดับมีรายละเอียดตอไปนี้
ระดับความพรอม
ระดับที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูระดับปฏิบัติการ
ระดับที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูใชงานภาคสนาม
ระดับที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูถายทอดองคความรูสูชุมชนอยาง
ยั่งยืน

กรอบทุนสนับสนุน
(บาท)
300,000 บาท
ตอโครงการ
500,000 บาท
ตอโครงการ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ผลการรับรอง CMU-RL ระดับ 1-3
ผลการรับรอง CMU-RL ระดับ 4-7

พิจารณาตามขอเสนอ ผลการรับรอง CMU-RL ระดับ 8-9
โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ : เปนการใหทุนสนับสนุน ระยะเวลา 1 ป
4. การประเมินผลงานตามกรอบ CMU-RL
การประเมินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจะอางอิงตามกรอบการประเมิน CMR-RL โดยผูรับทุนจะตอง
นำผลงานที่เกิดขึ้นในโครงการยื่นตอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อขอรับการรับรองระดับ CMU-RL
ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดหลักฐานที่จำเปนตองใชในการยื่นขอการรับรองไวลวงหนา โดยทานสามารถ
ศึกษาหลักเกณฑการประเมิน CMU-RL ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดในเอกสารแนบทาย
5. การประเมินผลการดําเนินงานผูวิจัย
ขอ 5.1 นําเสนอรายงานความกาวหนา ในรอบ 6 เดือน นับจากวันไดรับทุน
ขอ 5.2 นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ ในรอบ 12 เดือน นับจากวันไดรับทุน
ขอ 5.3 นําเสนอรายงานการใชจายเงิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่สงรายงานฉบับสมบูรณ

ขอ 5.4 กรณีไมสงรายงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมีการดําเนินงานที่แตกตางไปจากแผนการ
ดําเนินงานที่กำหนดโดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือไมมีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยมีสิทธิระงับ
หรืองดการจายเงินทุนอุดหนุนทั้งหมดหรือบางสวนได หรือเรียกเงินทุนอุดหนุนคืนทั้งหมดหรือบางสวนได
ขอ 5.5 การประเมินรายงานความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ จะเปนไปตามตัวชี้วัดที่ไดระบุไวใน
ขอเสนอโครงการ โดยจะดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 2 เมื่อมีผลผลิตที่ทำไดจริงเกิน 50% ของงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร
ขอ 5.6 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจะตองเปนบทความที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพแลว สวนการปดโครงการสมบูรณจะดำเนินการไดภายหลังการสง
รายงานการใชจายเงินเรียบรอยแลว
ข อ 5.7 ผู  ร ั บ ทุ น จะต องมี ผ ลการประเมิน ระดับ CMU-RL ที่ไดร ับ การรับ รองจากมหาวิทยาลัย ผ า น
กองแผนงาน จึงจะสามารถเบิกเงินงวดสุดทายได ในกรณีที่ผลงานไมไดรับการรับรองระดับ CMU-RL ตามที่
กำหนดใหทำการแกไขหรืออาจตองยุติการใหทุน
ขอ 5.8 การสนับสนุนงบประมาณในครั้งถัดไปจะพิจารณาจากผลงานในปปจจุบันที่ดำเนินการไดจริง
ขอ 5.9 ผูวิจัยใดคางการสงผลงานและไมเปนไปตามเปาหมายจะถูกปรับและอาจไมไดรับการสนับสนุนทุน
ทั้งนี้ หากมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยและใหถือวาการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด
***************************************************************************************************
ศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เอกสารแนบทาย
(ขอมูลจาก เอกสารคูมือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน (ตัวชี้วัด OKRs)
ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ปรับปรุงปงบประมาณ
พ.ศ.2563 (ปรับแก 16 มีนาคม 2565))
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน ในบริบทของ
มหาวิ ท ยาลั ย (CMU Readiness Level: CMU-RL) โดยอาศั ย การเที ย บเคี ย งกั บ ระดั บ ความพร อ มของ
เทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) หรือระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness
Level: SRL) เพื่อเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหม นำไปสูการ
ขยายผลเชิงนวัตกรรม และตอยอดสูการใชประโยชนในพื้นที่จริงใหมากยิ่งขึ้น โดยอธิบายรายละเอียดไดดังนี้
ระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) เปนเครื่องมือบริหาร
จัดการโครงการหรือโปรแกรมที่นำมาประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางนักพัฒนาเทคโนโลยีกับ
ผูที่จะนำเทคโนโลยีไปถายทอดสูลูกคา และสามารถเปรียบเทียบความพรอมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี
ระหวางเทคโนโลยีที่แตกตางกันได
ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ระดับความพรอมของความรู
และเทคโนโลยีทางดานสังคมที่ใชในการประเมินระดับความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสังคม
องคความรู เทคโนโลยี กระบวนการการแกปญหา สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทั้งดานสังคม เปนเครื่องมือ ที่
นำมาประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางดานสังคม โดยมี
รายละเอียดตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้
CMU-RL 1-3 เนนการพัฒนาองคความรู ใหมและผลงานวิจัย พื้นฐานที่ต ี พิมพในฐานข อ มู ล
Scopus การพัฒนาองคความรูใหม นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรู
ใหมที่เกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
CMU-RL 4-7 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานที่พัฒนาจากองคความรูใหม ทั้ง
นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล
Scopus โดยมีการนำผลงานไปทดลองใชภายในสภาพแวดล อมจริง และเกิดการขยายผลจนเปนต น แบบ
หองปฏิบัติการที่ผานมาตรฐาน หรือตนแบบภาคสนาม ไมวา จะเปนชุมชน องคกรของรัฐหรือเอกชน ภายนอก
มหาวิทยาลัย
CMU-RL 8-9 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานไปใชจริง โดยผูใชงานจริง อาทิ
นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล
Scopus โดยมีผูใชงานจริง ไมวาจะเปนชุมชน องคกรของรัฐ หรือเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย มีการขอนำ
ผลงานไปใชงานผานการขอใชอยางเปนทางการ หรือการทำขอตกลงรวมกัน (MOU)

คำนิยามตัวชี้วัด CMU-RL กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชนในบริบทของมหาวิทยาลัย(CMU
Readiness Level: CMU-RL) เปนการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองคความรู  ใหม
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีการนำไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย เพื่อพิจารณาศักยภาพของ
ผลงานและสนับสนุนใหเกิดการนำไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยการพิจารณาระดับการใชประโยชน โดยมี
เปาหมายสูงสุดคือ เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมไปใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชยโดยมี
คำอธิบายตัวชี้วัด ดังนี้
หนวยนับ : ผลงาน
ชวงเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ
วัตถุประสงค : เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะกอใหเกิดการนำไปใชประโยชน
และผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชนตอชุมชนและสังคม ภายใตกลยุทธหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ
ระยะที่ 12 ฉบับปรับปรุงป 2563
คำอธิบาย :
CMU-RL 1-3 การพั ฒ นาองคความรูใหม นวัตกรรม ตน แบบผลิตภัณฑ คูมือ รูป แบบ
(แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่เกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือมีการเผยแพรองคความรูใหม
สูสังคมโดยทั่วไป
CMU-RL 4-5 ผลงาน หรือองคความรูใหม หรืองานวิจัยที่พัฒนาเปนตนแบบหองปฏิบัติการ
ตนแบบภาคสนาม หรือคูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่มีการทดสอบภายในเพื่อยืนยันวา
ผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมสามารถใชงานไดจริงในระดับหองปฏิบัติการหรือภาคสนามที่อยูภายใตการ
กำกับของทีมพัฒนาภายในสวนงาน
CMU-RL 6-7 ผลงาน หรือองคความรูใหม หรืองานวิจัยที่พัฒนาเปนตนแบบหองปฏิบัติการ
ตนแบบภาคสนาม หรือคูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่มีการทวนสอบ ทดสอบ เพื่อยืนยัน
วาผลงานสามารถใชงานไดจริงและมีการนำไปใชงานจริง ในสภาวะแวดลอมภายนอก ตอหนวยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (โดยที่หนวยงานดังกลาวตองไมอยูในลักษณะของทีมพัฒนา)
ทั้งนี้ หากตองการนับผลงานที่เกิดขึ้นจากการจางพัฒนา การจางวิจัย การจางเปนที่ปรึกษา
ตองมีการอธิบายถึงผลงาน หรือชิ้นงานที่ผานการทดสอบแลววามีความพรอมสามารถนำไปใชประโยชนและ
สรางผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
CMU-RL 8-9 ผลงานหรือองคความรูใหมที่ถูกนำไปใชจริงโดยบุคคลภายนอก มีการขยายผล
และสรางผลกระทบในวงกวาง (ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ) เพื่อให
เกิดการใชประโยชน

ทั้งนี้ เปนผลงานที่นำไปใชประโยชนจริง เชน มีหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือชุมชน มาขอใชผานการทำขอตกลงรวมกับสวนงาน (MOU) หรือทำหนังสือมาขอใช เพื่อ
ขอนำผลงานนั้นไปใชตอ หรือขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย หรือใชในพันธกิจขององคกรนั้น ๆ

ขอมูลที่ตองรายงาน :
CMU-RL 1-3
1. สรุปขอมูลองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม โดยแสดงถึงประโยชนขององคความรูหรือ
ผลงานหรือนวัตกรรมดังกลาว ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมที่แตกตางหรือดีขึ้นจากที่ปรากฏอยูใน
ปจจุบันหรือการแกไขปญหาเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน
2. แผนการพัฒนาตอยอดองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ใหมีความพรอมสมบูรณมากขึ้น
เพียงพอที่จะมีการนำไปใชในระดับตอไป (ถามี)
3. ภาพ หรือเอกสาร หรือสำเนา หรือหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรองคความรู (กรณีมีการเผยแพร)
หรือสื่อ (บทความในหนังสือพิมพ วารสาร Podcast คลิปวีดีโอ สื่อออนไลน)
CMU-RL 4-7 (ขอ 1. - 2. รายงานอยางนอย 1 หัวขอ)
1. สรุปขอมูลเกี่ยวกับองคความรู หรือนวัตกรรม หรือผลงานตนแบบที่เปนการใชองคความรู (แนวคิด
ที่แสดงรายละเอียดในการพัฒนาผลงาน)
2. เอกสาร หรือสำเนา หรือหลักฐาน การนำผลงานไปใชประโยชนโดยบุคคล หรือหนวยงาน หรือ
องคกรที่เกี่ ยวข อง (เชน ผูมีสวนรวมในการพัฒ นา ผูสนใจตามกลุมเป าหมาย หนวยงานรัฐ ชุมชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรม) อาทิ
- เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การรับมอบตนแบบ เชน การรายงานผลการกำกับการสงมอบ
ตอบุคคลที่สามตามเหมาะสม
- เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การขอรับการสนับสนุนผลงาน หรือตนแบบ หรือนวัตกรรม
เชน เอกสารระบุถึงการอนุญาตใหมีการนำไปใช หรือขอตกลง หรือการทำสัญญารวมกัน
- เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน ผลการทดสอบการใชงานโดยผูอื่น หรือการแจงผลการใชงาน
ตนแบบ (เชน ระบุลักษณะการนำไปใชประโยชนที่ได ขอดี สิ่งที่ควรปรับปรุงและผลกระทบที่ไดจากการนำ
ตนแบบไปใชงาน) (รายงานกรณี CMU RL 6-7)
3. อธิบายประโยชนขององคความรู หรือผลงานตนแบบ หรือนวัตกรรมดังกลาว ที่มีผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจหรือสังคม (ตองรายงาน)
4. แผนการพัฒนาตอยอดองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ใหมีความพรอมสมบูรณมากขึ้น
เพียงพอที่จะมีการนำไปใชในระดับตอไป (รายงานกรณี CMU RL 6-7)

CMU-RL 8-9
1. สรุปขอมูลเกี่ยวกับองคความรู หรือนวัตกรรม หรือผลงานตนแบบที่เปนการใชองคความรู (แนวคิด
ที่แสดงรายละเอียดในการพัฒนาผลงาน)
2. เอกสาร หรือสำเนา หรือหลักฐาน การนำผลงานไปใชประโยชนโดยบุคคล หรือหนวยงาน หรือ
องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อการขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย (เชน หนวยงานที่สนใจตามกลุมเปาหมาย
หนวยงานรัฐ ชุมชน หรือ ภาคอุตสาหกรรม) อาทิ
- เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การขอรับการสนับสนุนผลงาน หรือตนแบบ หรือนวัตกรรม
เชนเอกสารระบุถึงการอนุญาตใหนำไปใช เพื่อการขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย หรือขอตกลง หรือการ
ทำสัญญารวมกัน
- เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐานการใชงานโดยผูอื่น หรือการแจงผลการใชงาน (เชน รายงาน
หรือขอมูลที่แสดงถึงผลการใชผลงานโดยผูใชประโยชน หรือผลความพึงพอใจ)
3. อธิบายประโยชนขององคความรู หรือผลงานตนแบบ หรือนวัตกรรมดังกลาว ที่มีผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจหรือสังคมในวงกวาง (ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ) (ตอง
รายงาน)
4. แผนการพัฒนาตอยอดองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ในการนำไปใชในระดับตอไป
(ถามี)
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะทางกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Data Owner คื อ คณะทำงานพิ จ ารณาผลงาน CMU-RL กลุมมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร และ
สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)

