
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การใหการสนับสนุน 

โครงการสงเสรมิการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เพื ่อเปนการสรางความสามารถในการแขงขันในดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที ่สรางทักษะ 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ตอบสนองเปาหมายในการ

พัฒนามหาว ิทยาล ัยตามกรอบของ SDGs โดยเฉพาะ SDG 4 : Quality Education ท่ีเป นการสร าง

หลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม พรอมทั ้งการขับเคลื ่อน

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากลขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

1. ภาพรวมโครงการ 

เปาหมาย  สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่มีศักยภาพไตระดับ CMU-RL 

เพ่ือเปนตนแบบท่ีใชงานไดจริง สรางประโยชนเชิงพาณิชยหรือเปนท่ียอมรับในวง

กวาง 

คำจำกัดความ การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู ครอบคลุมการจัดการเรียนรู การวัดผลลัพธ

การเรียนรู  การสรางหรือการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

กลุมเปาหมาย/ผูวิจัย อาจารยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ผูเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย เยาวชน ชุมชน ผูเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 

2. ระดับของโครงการ 

โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมการเรียนรู แบงออกเปน 3 ระดับ โดยอางอิงตามการแบงระดับชั้นของ CMU-

RL ดังนี้ 

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนรูระดับปฏิบัติการ (ระดับท่ี 1)  

โครงการระดับนี้สอดคลองกับ CMU-RL 1-3 เนนการพัฒนาองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานท่ี

ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus โดยเปนงานที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาองคความรู ใหม นวัตกรรม ตนแบบ

ผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมท่ีมีประโยชนในการจัดการเรียนรู ในสถานศึกษา 

ชุมชน หรือสถานประกอบการชนิดตางๆ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใชงานภาคสนาม (ระดับท่ี 2) 

โครงการระดับนี้สอดคลองกับ CMU-RL 4-7 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานท่ี

พัฒนาจากองคความรูใหม ทั้งนวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัย

พื้นฐานที่ตีพิมพไปทดลองใชภายในสภาพแวดลอมจริง และเกิดการขยายผลจนเปนตนแบบการจัดการเรียนรู 

หรือตนแบบภาคสนามในสถานศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบการชนิดตางๆ ภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย 



2.3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูถายทอดองคความรูสูชุมชนอยางย่ังยืน (ระดับท่ี 3) 

 โครงการระดับนี้สอดคลองกับ CMU-RL 8-9 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานไปใช

จริง โดยผูใชงานจริง อาทิ นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพ้ืนฐานท่ี

ตีพิมพ โดยมีผูใชงานจริงในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบการชนิดตางๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัยท่ีไมอยูในการกำกับของทีมผูพัฒนา มีการขอนำผลงานไปใชงาน ผานการขอใชอยางเปนทางการ 

หรือการทำขอตกลงรวมกัน (MOU) 

3. หลักเกณฑใหทุนสนับสนุนโครงการ/ผูวิจัย 

การสนับสนุนโครงการท้ัง 3 ระดับมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ระดับความพรอม กรอบทุนสนับสนุน 

(บาท) 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

ระดับท่ี 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรูระดับปฏิบัติการ 

300,000 บาท 

ตอโครงการ 

ผลการรับรอง CMU-RL ระดับ 1-3 

ระดับท่ี 2 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรูใชงานภาคสนาม 

500,000 บาท 

ตอโครงการ 

ผลการรับรอง CMU-RL ระดับ 4-7  

ระดับท่ี 3 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรูถายทอดองคความรูสู ชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

พิจารณาตามขอเสนอ

โครงการ 

ผลการรับรอง CMU-RL ระดับ 8-9 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  : เปนการใหทุนสนับสนุน ระยะเวลา 1 ป 

 

4. การประเมินผลงานตามกรอบ CMU-RL 

การประเมินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจะอางอิงตามกรอบการประเมิน CMR-RL โดยผูรับทุนจะตอง

นำผลงานท่ีเกิดข้ึนในโครงการยื่นตอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือขอรับการรับรองระดับ 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 นับตั้งแตวันท่ีสงรายงานฉบับสมบูรณ 



ขอ 5.4 กรณีไมสงรายงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมีการดําเนินงานที่แตกตางไปจากแผนการ

ดําเนินงานท่ีกำหนดโดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือไมมีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยมีสิทธิระงับ

หรืองดการจายเงินทุนอุดหนุนท้ังหมดหรือบางสวนได หรือเรียกเงินทุนอุดหนุนคืนท้ังหมดหรือบางสวนได 

ขอ 5.5 การประเมินรายงานความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ จะเปนไปตามตัวชี้วัดที่ไดระบุไวใน

ขอเสนอโครงการ โดยจะดำเนินการเบิกเงินงวดท่ี 2 เม่ือมีผลผลิตท่ีทำไดจริงเกิน 50% ของงบประมาณท่ีไดรับ

การจัดสรร 

ขอ 5.6 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจะตองเปนบทความท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพแลว สวนการปดโครงการสมบูรณจะดำเนินการไดภายหลังการสง

รายงานการใชจายเงินเรียบรอยแลว 

ขอ 5.7 ผู ร ับทุนจะตองมีผลการประเมินระดับ CMU-RL ที่ไดรับการรับรองจากมหาวิทยาลัยผาน 

กองแผนงาน จึงจะสามารถเบิกเงินงวดสุดทายได ในกรณีท่ีผลงานไมไดรับการรับรองระดับ CMU-RL ตามท่ี

กำหนดใหทำการแกไขหรืออาจตองยุติการใหทุน 

ขอ 5.8 การสนับสนุนงบประมาณในครั้งถัดไปจะพิจารณาจากผลงานในปปจจุบันท่ีดำเนินการไดจริง 

ขอ 5.9 ผูวิจัยใดคางการสงผลงานและไมเปนไปตามเปาหมายจะถูกปรับและอาจไมไดรับการสนับสนุนทุน 

ทั้งนี้ หากมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยและใหถือวาการวินิจฉัย

ของคณะกรรมการเปนท่ีสิ้นสุด 

 

*************************************************************************************************** 

ศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู สำนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  



เอกสารแนบทาย 

(ขอมูลจาก เอกสารคูมือตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน (ตัวช้ีวัด OKRs)  

ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) ปรับปรุงปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (ปรับแก 16 มีนาคม 2565)) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน ในบริบทของ

มหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL) โดยอาศัยการเทียบเคียงกับระดับความพรอมของ

เทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) หรือระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness 

Level: SRL) เพื่อเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหม นำไปสูการ

ขยายผลเชิงนวัตกรรม และตอยอดสูการใชประโยชนในพ้ืนท่ีจริงใหมากยิ่งข้ึน โดยอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

ระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) เปนเครื่องมือบริหาร

จัดการโครงการหรือโปรแกรมที่นำมาประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางนักพัฒนาเทคโนโลยีกับ 

ผูที่จะนำเทคโนโลยีไปถายทอดสูลูกคา และสามารถเปรียบเทียบความพรอมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี

ระหวางเทคโนโลยีท่ีแตกตางกันได 

 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ระดับความพรอมของความรู

และเทคโนโลยีทางดานสังคมที่ใชในการประเมินระดับความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสังคม 

องคความรู เทคโนโลยี กระบวนการการแกปญหา สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทั้งดานสังคม เปนเครื่องมือ ท่ี

นำมาประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางดานสังคม โดยมี

รายละเอียดตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 CMU-RL 1-3 เนนการพัฒนาองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล

Scopus การพัฒนาองคความรูใหม นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรู

ใหมท่ีเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 CMU-RL 4-7 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีพัฒนาจากองคความรูใหม ท้ัง

นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คู มือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus โดยมีการนำผลงานไปทดลองใชภายในสภาพแวดลอมจริง และเกิดการขยายผลจนเปนตนแบบ 

หองปฏิบัติการท่ีผานมาตรฐาน หรือตนแบบภาคสนาม ไมวาจะเปนชุมชน องคกรของรฐัหรือเอกชน ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 CMU-RL 8-9 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพ้ืนฐานไปใชจริง โดยผูใชงานจริง อาทิ 

นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คู มือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus โดยมีผูใชงานจริง ไมวาจะเปนชุมชน องคกรของรัฐ หรือเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย มีการขอนำ 

ผลงานไปใชงานผานการขอใชอยางเปนทางการ หรือการทำขอตกลงรวมกัน (MOU) 



 

 

 



คำนิยามตัวช้ีวัด CMU-RL กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชนในบริบทของมหาวิทยาลัย(CMU 

Readiness Level: CMU-RL) เปนการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองคความรู ใหม

ภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีการนำไปใชใหเกิดประโยชนท้ังในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ

ผลงานและสนับสนุนใหเกิดการนำไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยการพิจารณาระดับการใชประโยชน โดยมี

เปาหมายสูงสุดคือ เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมไปใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชยโดยมี

คำอธิบายตัวชี้วัด ดังนี้ 

หนวยนบั : ผลงาน 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 

วัตถุประสงค : เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะกอใหเกิดการนำไปใชประโยชน

และผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชนตอชุมชนและสังคม ภายใตกลยุทธหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

ระยะท่ี 12 ฉบับปรับปรงุป 2563 

คำอธิบาย : 

 CMU-RL 1-3 การพัฒนาองคความรู ใหม นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คู มือ รูปแบบ 

(แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมท่ีเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือมีการเผยแพรองคความรูใหม

สูสังคมโดยท่ัวไป 

 CMU-RL 4-5 ผลงาน หรือองคความรูใหม หรืองานวิจัยท่ีพัฒนาเปนตนแบบหองปฏิบัติการ 

ตนแบบภาคสนาม หรือคูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่มีการทดสอบภายในเพื่อยืนยันวา

ผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมสามารถใชงานไดจริงในระดับหองปฏิบัติการหรือภาคสนามที่อยูภายใตการ

กำกับของทีมพัฒนาภายในสวนงาน 

 CMU-RL 6-7 ผลงาน หรือองคความรูใหม หรืองานวิจัยท่ีพัฒนาเปนตนแบบหองปฏิบัติการ 

ตนแบบภาคสนาม หรือคูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่มีการทวนสอบ ทดสอบ เพื่อยืนยัน

วาผลงานสามารถใชงานไดจริงและมีการนำไปใชงานจริง ในสภาวะแวดลอมภายนอก ตอหนวยงานภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย (โดยท่ีหนวยงานดังกลาวตองไมอยูในลักษณะของทีมพัฒนา) 

 ทั้งนี้ หากตองการนับผลงานที่เกิดขึ้นจากการจางพัฒนา การจางวิจัย การจางเปนที่ปรึกษา 

ตองมีการอธิบายถึงผลงาน หรือชิ้นงานที่ผานการทดสอบแลววามีความพรอมสามารถนำไปใชประโยชนและ

สรางผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม 

 CMU-RL 8-9 ผลงานหรือองคความรูใหมท่ีถูกนำไปใชจริงโดยบุคคลภายนอก มีการขยายผล

และสรางผลกระทบในวงกวาง (ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ) เพื่อให

เกิดการใชประโยชน 



 ทั้งนี้ เปนผลงานที่นำไปใชประโยชนจริง เชน มีหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน หรือชุมชน มาขอใชผานการทำขอตกลงรวมกับสวนงาน (MOU) หรือทำหนังสือมาขอใช เพ่ือ

ขอนำผลงานนั้นไปใชตอ หรือขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย หรือใชในพันธกิจขององคกรนั้น ๆ 

 

 



ขอมูลท่ีตองรายงาน : 

CMU-RL 1-3 

 1. สรุปขอมูลองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม โดยแสดงถึงประโยชนขององคความรูหรือ

ผลงานหรือนวัตกรรมดังกลาว ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมที่แตกตางหรือดีขึ้นจากที่ปรากฏอยูใน

ปจจุบันหรือการแกไขปญหาเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน 

 2. แผนการพัฒนาตอยอดองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ใหมีความพรอมสมบูรณมากข้ึน

เพียงพอท่ีจะมีการนำไปใชในระดับตอไป (ถามี) 

 3. ภาพ หรือเอกสาร หรือสำเนา หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรองคความรู (กรณีมีการเผยแพร) 

หรือสื่อ (บทความในหนังสือพิมพ วารสาร Podcast คลิปวีดีโอ สื่อออนไลน) 

CMU-RL 4-7 (ขอ 1. - 2. รายงานอยางนอย 1 หัวขอ) 

 1. สรุปขอมูลเก่ียวกับองคความรู หรือนวัตกรรม หรือผลงานตนแบบท่ีเปนการใชองคความรู (แนวคิด

ท่ีแสดงรายละเอียดในการพัฒนาผลงาน) 

 2. เอกสาร หรือสำเนา หรือหลักฐาน การนำผลงานไปใชประโยชนโดยบุคคล หรือหนวยงาน หรือ

องคกรที่เกี ่ยวของ (เชน ผูมีสวนรวมในการพัฒนา ผูสนใจตามกลุมเปาหมาย หนวยงานรัฐ ชุมชน หรือ

ภาคอุตสาหกรรม) อาทิ 

 - เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การรับมอบตนแบบ เชน การรายงานผลการกำกับการสงมอบ

ตอบุคคลท่ีสามตามเหมาะสม 

 - 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 ที่มีผลกระทบในเชงิ

เศรษฐกิจหรือสังคม (ตองรายงาน) 

 4. แผนการพัฒนาตอยอดองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ใหมีความพรอมสมบูรณมากข้ึน

เพียงพอท่ีจะมีการนำไปใชในระดับตอไป (รายงานกรณี CMU RL 6-7) 

  



CMU-RL 8-9 

 1. สรุปขอมูลเก่ียวกับองคความรู หรือนวัตกรรม หรือผลงานตนแบบท่ีเปนการใชองคความรู (แนวคิด

ท่ีแสดงรายละเอียดในการพัฒนาผลงาน) 

 2. เอกสาร หรือสำเนา หรือหลักฐาน การนำผลงานไปใชประโยชนโดยบุคคล หรือหนวยงาน หรือ

องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อการขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย (เชน หนวยงานที่สนใจตามกลุมเปาหมาย

หนวยงานรัฐ ชุมชน หรือ ภาคอุตสาหกรรม) อาทิ 

 - เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การขอรับการสนับสนุนผลงาน หรือตนแบบ หรือนวัตกรรม 

เชนเอกสารระบุถึงการอนุญาตใหนำไปใช เพ่ือการขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย หรือขอตกลง หรือการ

ทำสัญญารวมกัน 

 - เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐานการใชงานโดยผูอื่น หรือการแจงผลการใชงาน (เชน รายงาน

หรือขอมูลท่ีแสดงถึงผลการใชผลงานโดยผูใชประโยชน หรือผลความพึงพอใจ) 

 3. อธิบายประโยชนขององคความรู หรือผลงานตนแบบ หรือนวัตกรรมดังกลาว ที่มีผลกระทบในเชิง

เศรษฐกิจหรือสังคมในวงกวาง (ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ) (ตอง

รายงาน) 

 4. แผนการพัฒนาตอยอดองคความรูใหม หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ในการนำไปใชในระดับตอไป 

(ถามี) 

 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

KPI Owner คือ คณะทางกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Data Owner คือ คณะทำงานพิจารณาผลงาน CMU-RL กลุ มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) 
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