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การประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย 
(CMU Readiness Level: CMU-RL) 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบท

ของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL) โดยอาศัยการเทียบเคียงกับระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) หรือ ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness 
Level: SRL) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การ
ขยายผลเชิงนวัตกรรม และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จริงให้มากยิ่งขึ้น โดยอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการโครงการหรือโปรแกรมท่ีนำมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักพัฒนาเทคโนโลยีกับ
ผู้ที่จะนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า และสามารถเปรียบเทียบความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี 
ระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้ 

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ระดับความพร้อมของความรู้
และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเครื่องมือ  
ที่นำมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม 

โดยมีรายละเอียดตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

CMU-RL 1-3 เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่และผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

Scopus การพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ นวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู ่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) ของ  

องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

CMU-RL 4-7 เน้นการนำองค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัยพื้นฐานที่พัฒนาจากองค์ความรู้ใหม่  

ทั้งนวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

Scopus โดยมีการนำผลงานไปทดลองใช้ภายในสภาพแวดล้อมจริง และเกิดการขยายผลจนเป็นต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐาน หรือต้นแบบภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรของรัฐหรือเอกชน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

CMU-RL 8-9 เน้นการนำองค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัยพื้นฐานไปใช้จริง โดยผู้ใช้งานจริง อาทิ 

นวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

Scopus โดยมีผู้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรของรัฐหรือเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย มีการขอนำ

ผลงานไปใช้งาน ผ่านการขอใช้อย่างเป็นทางการ หรือการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
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CMU-RL

8-9
เน้นการน า

ผลงานไปใช้จริง 
โดยผู้ใช้งานจริง

CMU-RL 
4-7

เน้นการน าองค์ความรู้ใหม่หรือ
ผลงานวิจัยพ้ืนฐานขยายผล

จนเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการ 
หรือต้นแบบภาคสนาม

CMU-RL
1-3

เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
หรือผลงานวิจัยพ้ืนฐานที่ตีพิมพ์

ในฐานข้อมูล Scopus

การประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย  

(CMU Readiness Level: CMU-RL) 

CMU-RL 8-9 เน้นการนำองค์ความรู้ใหม่หรือผลงานวิจัยพื้นฐาน 
ไปใช้จริง โดยผู้ใช้งานจริง อาทิ นวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู่มือ 
รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus โดยมีผู้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรของรัฐหรือเอกชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีการขอนำผลงานไปใช้งาน ผ่านการขอใช้  
อย่างเป็นทางการ หรือการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 

CMU-RL 4-7 เน้นการนำองค์ความรู้ใหม่หรือผลงานวิจัยพื้นฐาน 

ที่พัฒนาจากองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู่มือ 

รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

Scopus โดยมีการนำผลงานไปทดลองใช้ภายในสภาพแวดล้อมจริง 

และเกิดการขยายผลจนเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐาน 

หรือต้นแบบภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรของรัฐหรือเอกชน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

CMU-RL 1-3 เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือ

ผลงานวิจัยพื้นฐานทีต่ีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus  

การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

คู่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) ขององค์ความรู้ใหม่ที่เกิด

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
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4. จำนวนผลงานที่อยู่ในระดับ CMU-RL 1-3 
หน่วยนับ  :  ผลงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  
วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามสถานะการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ภายใต้กลยุทธ์หลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 
ฉบับปรับปรุง 
คำอธิบาย :  
 การประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย  (CMU 
Readiness Level: CMU-RL) เป็นการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและ
สนับสนุนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการพิจารณาระดับการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด
คือ เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ จัดแบ่งระดับดังนี้ 

CMU-RL 1-3  ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยพื้นฐาน  
ได้เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการบนฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากล หรือ 
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโดยทั่วไป 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษย์และสังคม 
1.  ผลการวิจัยทดสอบหรือทดลองท่ีบ่งชี้ว่า มีการพัฒนา

จากองค์ความรู้และการวิจัยพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดการตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการใน Scopus หรือเทียบเท่า  
โดยแสดงถึงประโยชน์ของผลงานดังกล่าวที่มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างหรือดีข้ึนจาก
เทคโนโลยีหรือการแก้ไขปัญหาเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

1.  รายงานข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ โดยแสดงถึง
ประโยชน์ขององค์ความรู้หรือผลงานดังกลา่ว
ท ี ่ ม ีผลกระทบต ่อเศรษฐก ิจและส ั งคม 
ที่แตกต่างหรือดีขึ้นจากที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน
หรือการแก้ไขปัญหาเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2.  สำเนาเอกสารการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หรือรายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและศักยภาพ
ในการขอรับความคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตาม 
พรบ. สิทธิบัตร 

2.  สำเนาหรือหลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้ 
สู่สาธารณชน และผู้เข้าร่วมงาน เช่น การแสดง
นิทรรศการ เป็นต้น 

3.  แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ให้มีความพร้อมหรือสมบูรณ์มากขึ้น เพียงพอที่จะมี
การนำไปใช้ในระดับต่อไป  

 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)  
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5. จำนวนนวัตกรรม / จำนวนผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.1 จำนวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (EE) ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.2 จำนวนนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (FHA) ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.3 จำนวนนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.4 จำนวนนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.5 จำนวนนวัตกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.6 จำนวนผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (EE) ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.7 จำนวนผลงานวิจัยด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (FHA) ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.8 จำนวนนผลงานวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.9 จำนวนผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 
5.10  จำนวนผลงานวิจัยด้านอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 

หน่วยนับ  :  ผลงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค:์  

เพื่อติดตามสถานะการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ภายใต้กลยุทธ์หลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 
ฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (EE) ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ (FHA) ด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอ่ืน ๆ 
 

คำอธิบาย :  
 การประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย  (CMU 
Readiness Level: CMU-RL) เป็นการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่ภายใน
มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนให้เกิด
การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการพิจารณาระดับการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคื อ  
เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม จัดแบ่งระดับดังนี ้

CMU-RL 4-5 งานวิจัยที่พัฒนาเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการ ต้นแบบภาคสนาม หรือคู ่มือ รูปแบบ 
(แพลตฟอร์ม) ขององค์ความรู้ใหม่ที่มีการทดสอบภายใน เพื่อยืนยันว่าผลงานวิจัยหรือ 
องค์ความรู้ใหม่ สามารถใช้งานได้จริงในระดับห้องปฏิบัติการหรือภาคสนามที่อยู่ภายใต้
การกำกับของทีมนักวิจัย 

CMU-RL 6-7 งานวิจัยที่ถูกพัฒนาเป็นต้นแบบภาคสนาม หรือคู่มือ รูปแบบ แพลตฟอร์มขององค์
ความรู้ใหม่ที่มีการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริง เพื่อยืนยันว่าต้นแบบภาคสนามของ
ผลงานวิจัยหรือคู่มือ รูปแบบ แพลตฟอร์มขององค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปใช้ได้จริงใน
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีไม่อยู่ในการกำกับของทีมวิจัย  



7 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
1. รายละเอียดของต้นแบบนวัตกรรมการนำไปใช้ประโยชน์และผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ 

การใช้ภายในมหาวิทยาลัย โรงงานต้นแบบ ต้นแบบภาคสนาม หรือการใช้โดยบุคคลภายนอก 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม พร้อมแสดงความต่อเนื่องของการพัฒนา
ผลงานในระดับ CMU-RL ที่ตำ่กว่า 

2. รายงานผลกระทบจากการนำต้นแบบไปใช้งาน เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่ม การประหยัดหรือ  
ลดค่าใช้จ่ายปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานต้นแบบนวัตกรรม ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปัญหา
และการแก้ไข สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม หรือผลตอบรับของผู้ใช้งาน เป็นต้น  

3. สำเนาเอกสารการรับมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารการขอรับการสนับสนุนต้นแบบ สำเนา
คำขอรับสิทธิบัตร (ถ้ามี) และเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับ CMU-RL 1-3 

4. แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานในระดับต่อไป ถ้าเป็นการพัฒนาในเชิงธุรกิจให้แสดงศักยภาพ  
เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าว 

 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) 
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8.4 จำนวนผลงานที่เทียบเท่า CMU-RL 8-9 
8.4.1 จำนวนผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (EE) ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9 
8.4.2 จำนวนผลงานด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (FHA) ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9 
8.4.3 จำนวนผลงานด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9 
8.4.4 จำนวนผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9 
8.4.5 จำนวนผลงานด้านอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน CMU-RL 8-9 

หน่วยนับ  :  ผลงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค:์  

เพื่อติดตามสถานะการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ภายใต้กลยุทธ์หลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 
ฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (EE) ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ (FHA) ด้านล้านนาสร้างสรรค์ (CL) ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอ่ืน ๆ 
 

คำอธิบาย :  
 การประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU 
Readiness Level: CMU-RL) เป็นการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่ภายใน
มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนให้เกิด
การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการพิจารณาระดับการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ  
เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม จัดแบ่งระดับดังนี ้

CMU-RL 8-9 ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นต้นแบบ หรือได้รับรองมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  
(ต้นแบบภาคสนามที่ผ่านมาตรฐาน) หรือถูกนำไปใช้จริงโดยบุคคลภายนอก 

 ทั้งนี้ เน้นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์จริง (การนำไปใช้จริง) เช่น มีหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนมาขอใช้ ผ่านการทำข้อตกลงร่วมกับส่วนงาน เพื่อขอนำผลงานนั้นไปใช้ต่อ หรือใช้ในพันธกิจของ
องค์กรนั้น ๆ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. สรุปรายละเอียดของต้นแบบนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลภายนอก เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม พร้อมแสดงความต่อเนื่องของการพัฒนาในระดับ 
CMU-RL ที่ต่ำกว่า 

2. รายงานผลกระทบจากการนำผลงานไปใช้โดยผู้ใช้งาน (Feedback ในเชิงตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ 
(ถ้ามี) รวมถึงความพึงพอใจและจำนวนการใช้งาน) 

3. สำเนาข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ผลงาน และเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องในระดับ CMU-RL 1-7 

 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)  



ถ 
 

 
แบบฟอร์มการรายงาน CMU-RL 1-3 

 
1. (ชื่อ) องค์ความรู้ใหม่ หรือผลงาน หรือนวัตกรรม
.................................................................................................................................................................. 
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ..................................................................................................................... 
2. ผลงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ .................. เดือน .................................................. พ.ศ. ........................... 
3. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ หรือผลงาน หรือนวัตกรรม (อธิบาย/ บรรยาย) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

4. ประโยชน์ขององค์ความรู้หรือผลงานหรือนวัตกรรมดังกล่าว ท่ีมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม  
(ความแตกต่างหรือดีขึ้นจากท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันหรือการแก้ไขปัญหาเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

5. แผนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ในการนำไปใช้ในระดับต่อไป 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
6. ภาพ หรือเอกสาร หรือสำเนา หรือหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ (กรณีมีการเผยแพร่) 



ท 
 

 
แบบฟอร์มการรายงาน CMU-RL 4-7 

 
1. (ชื่อ) องค์ความรู้ใหม่ หรือผลงาน หรือนวัตกรรม
.................................................................................................................................................................. 
2. ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ..................................................................................................................... 
3. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม หรือผลงานต้นแบบท่ีเป็นการใช้องค์ความรู้  
(อธิบาย/ บรรยาย แนวคิดท่ีแสดงรายละเอียดในการพัฒนาผลงาน) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

4. อธิบายการนำผลงานไปใช้ประโยชน์โดยบุคคล หรือหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
(เช่น ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้สนใจตามกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ ชุมชน หรือ ภาคอุตสาหกรรม) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
5. นำผลงานไปใช้ประโยชน์เม่ือวันที่ .............. เดือน .............................................. พ.ศ. ....................... 
ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร (ไฟล์แนบ) 

เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การรับมอบต้นแบบ เช่น การรายงานผลการกำกับการส่งมอบ  
ต่อบุคคลที่สามตามเหมาะสม 

 เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การขอรับการสนับสนุนผลงาน หรือต้นแบบ หรือนวัตกรรม  
 เช่น เอกสารระบุถึงการอนุญาตให้มีการนำไปใช้ หรือข้อตกลง หรือการทำสัญญาร่วมกัน 
 เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน ผลการทดสอบการใช้งานโดยผู้อื่น หรือการแจ้งผลการใช้งานต้นแบบ 
(เช่น ระบลุักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ที่ได้ ข้อดี สิ่งที่ควรปรับปรุงและผลกระทบที่ได้จากการนำต้นแบบ
ไปใช้งาน) (รายงานกรณี CMU RL 6-7) 
 เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน อ่ืน ๆ 



ธ 
 

6. อธิบายประโยชน์ขององค์ความรู้ หรือผลงานต้นแบบ หรือนวัตกรรมดังกล่าว ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
หรือสงัคม (ต้องรายงาน) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

7. แผนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ในการนำไปใช้ในระดับต่อไป  
(รายงานกรณี CMU RL 6-7) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
  



น 
 

 
แบบฟอร์มการรายงาน CMU-RL 8-9 

 
1. (ชื่อ) องค์ความรู้ใหม่ หรือผลงาน หรือนวัตกรรม
.................................................................................................................................................................. 
2. ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ..................................................................................................................... 
3. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม หรือผลงานต้นแบบท่ีเป็นการใช้องค์ความรู้  
(อธิบาย/ บรรยาย แนวคิดท่ีแสดงรายละเอียดในการพัฒนาผลงาน) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

4. อธิบายการนำผลงานไปใช้ประโยชน์โดยบุคคล หรือหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขยายผล 
ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์  
(เช่น หน่วยงานที่สนใจตามกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ ชุมชน หรือ ภาคอุตสาหกรรม) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

5. นำผลงานไปใช้ประโยชน์เม่ือวันที่ .............. เดือน .............................................. พ.ศ. ....................... 
ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร (ไฟล์แนบ) 

 เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน การขอรับการสนับสนุนผลงาน หรือต้นแบบ หรือนวัตกรรม  
เช่น เอกสารระบุถึงการอนุญาตให้นำไปใช้ เพื่อการขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ หรือข้อตกลง  
หรือการทำสัญญาร่วมกัน 
เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐานการใช้งานโดยผู้อ่ืน หรือการแจ้งผลการใช้งาน (เช่น รายงานหรือข้อมูลที่
แสดงถึงผลการใช้ผลงานโดยผู้ใช้ประโยชน์ หรือผลความพึงพอใจ) 
เอกสารหรือสำเนา หรือหลักฐาน อ่ืน ๆ 



บ 
 

6. อธิบายประโยชน์ขององค์ความรู้ หรือผลงานต้นแบบ หรือนวัตกรรมดังกล่าว ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
หรือสังคมในวงกว้าง (ต้องรายงาน) 
       ระดับชุมชน       ระดับจังหวัด          ระดับภาค         ระดับประเทศ       ระดับนานาชาติ  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

7. แผนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ หรือผลงาน หรือนวัตกรรม ในการนำไปใช้ในระดับต่อไป (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  




