
สรุปข้อมูลท่ีต้องรายงานประกอบตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับ CMU-RL
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน CMU-RL 
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6-7
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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 √
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การประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน ในบริบทของมหาวิทยาลัย 

(CMU Readiness Level: CMU-RL) 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน  ในบริบท
ของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL) โดยอาศัยการเทียบเคียงกับระดับความพรอมของ
เทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) หรือ ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness 

Level: SRL) เพื่อเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหม นำไปสูการ
ขยายผลเชิงนวัตกรรม และตอยอดสูการใชประโยชนในพ้ืนที่จริงใหมากย่ิงขึ้น โดยอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

ระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) เปนเครื่องมือบริหาร
จัดการโครงการหรือโปรแกรมท่ีนำมาประยุกตใช เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางนักพัฒนาเทคโนโลยีกับ
ผูที่จะนำเทคโนโลยีไปถายทอดสูลูกคา และสามารถเปรียบเทียบความพรอมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี 
ระหวางเทคโนโลยีที่แตกตางกันได 

ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ระดับความพรอมของความรู
และเทคโนโลยีทางดานสังคม ที่ใชในการประเมินระดับความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสังคม  
องคความรู เทคโนโลยี กระบวนการ การแกปญหา สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทั้งดานสังคม เปนเครื่องมือ  
ที่นำมาประยุกตใชเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางดานสังคม 

โดยมีรายละเอียดตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
CMU-RL 1-3 เนนการพัฒนาองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื ้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus การพัฒนาองคความรู ใหม นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ของ 
องคความรูใหมท่ีเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

CMU-RL 4-7 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพื้นฐานที่พัฒนาจากองคความรูใหม  
ทั้งนวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล 
Scopus โดยมีการนำผลงานไปทดลองใชภายในสภาพแวดลอมจริง และเกิดการขยายผลจนเปนตนแบบ
หองปฏิบัติการที่ผานมาตรฐาน หรือตนแบบภาคสนาม ไมวาจะเปนชุมชน องคกรของรัฐหรือเอกชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

CMU-RL 8-9 เนนการนำองคความรูใหมและผลงานวิจัยพ้ืนฐานไปใชจริง โดยผูใชงานจริง อาทิ 
นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม)  หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล 
Scopus โดยมีผูใชงานจริง ไมวาจะเปนชุมชน องคกรของรัฐหรือเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย มีการขอนำ
ผลงานไปใชงาน ผานการขอใชอยางเปนทางการ หรือการทำขอตกลงรวมกัน (MOU) 
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CMU-RL
8-9

เนนการนํา
ผลงานไปใชจริง 
โดยผูใชงานจริง

CMU-RL 
4-7

เนนการนําองคความรูใหมหรือ
ผลงานวิจัยพ้ืนฐานขยายผล
จนเปนตนแบบหองปฏิบัติการ 

หรือตนแบบภาคสนาม

CMU-RL
1-3

เนนการพัฒนาองคความรูใหม
หรือผลงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีตีพิมพ

ในฐานขอมูล Scopus

การประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน ในบริบทของมหาวิทยาลัย  

(CMU Readiness Level: CMU-RL) 

CMU-RL 8-9 เนนการนำองคความรูใหมหรือผลงานวิจัยพื้นฐาน 

ไปใชจริง โดยผูใชงานจริง อาทิ นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ 
รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล 
Scopus โดยมีผูใชงานจริง ไมวาจะเปนชุมชน องคกรของรัฐหรือเอกชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีการขอนำผลงานไปใชงาน ผานการขอใช 
อยางเปนทางการ หรือการทำขอตกลงรวมกัน (MOU) 

CMU-RL 4-7 เนนการนำองคความรูใหมหรือผลงานวิจัยพื้นฐาน 

ที่พัฒนาจากองคความรูใหม ทั้งนวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ คูมือ 
รูปแบบ (แพลตฟอรม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในฐานขอมูล 
Scopus โดยมีการนำผลงานไปทดลองใชภายในสภาพแวดลอมจริง 
และเกิดการขยายผลจนเปนตนแบบหองปฏิบัติการที่ผานมาตรฐาน 
หรือตนแบบภาคสนาม ไมวาจะเปนชุมชน องคกรของรัฐหรือเอกชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

CMU-RL 1-3 เนนการพัฒนาองคความรูใหมหรือ
ผลงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล Scopus  

การพัฒนาองคความรูใหม นวัตกรรม ตนแบบผลิตภัณฑ 
คูมือ รูปแบบ (แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่เกิด
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
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5. จำนวนผลงานที่อยูในระดับ CMU-RL 1-3 

หนวยนับ  :  ผลงาน 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปงบประมาณ  
วัตถุประสงค: เพื่อติดตามสถานะการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะกอใหเกิดการนำไปใชประโยชนและ
ผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชนตอชุมชนและสังคม ภายใตกลยุทธหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 

ฉบับปรบัปรุง 
คำอธิบาย :  
 การประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน  ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU 

Readiness Level: CMU-RL) เปนการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีการนำไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและ
สนับสนุนใหเกิดการนำไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยการพิจารณาระดับการใชประโยชน โดยมีเปาหมายสูงสุด
คือ เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมไปใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย จัดแบงระดับดังนี้ 

CMU-RL 1-3  ผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูและการวิจัยพื้นฐาน  

ไดเผยแพรในรูปแบบเอกสารทางวิชาการบนฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากล หรือ 

มีการเผยแพรองคความรูใหมสูสังคมโดยท่ัวไป 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานมนุษยและสังคม 

1.  ผลการวิจัยทดสอบหรือทดลองท่ีบงชี้วา มีการพัฒนา
จากองคความรูและการวิจัยพ้ืนฐาน กอใหเกิดการตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการใน Scopus หรือเทียบเทา  
โดยแสดงถึงประโยชนของผลงานดังกลาวที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางหรือดีข้ึนจาก
เทคโนโลยีหรือการแกไขปญหาเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน 

1.  รายงานขอมูลองคความรูใหม โดยแสดงถึง
ประโยชนขององคความรูหรือผลงานดังกลาว
ท ี ่ ม ีผลกระทบต อเศรษฐก ิจและส ั งคม 
ที่แตกตางหรือดีขึ้นจากที่ปรากฎอยูในปจจุบัน
หรือการแกไขปญหาเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน 

2.  สำเนาเอกสารการตีพิมพผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
หรือรายงานผลการสืบคนขอมูลสิทธิบัตรและศักยภาพ
ในการขอรับความคุ มครองทรัพยสินทางปญญาตาม 
พรบ. สิทธิบัตร 

2.  สำเนาหรือหลักฐานการเผยแพรองคความรู 
สูสาธารณชน และผูเขารวมงาน เชน การแสดง
นิทรรศการ เปนตน 

3.  แผนการพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมใหมีความพรอมหรือสมบูรณมากขึ้น เพียงพอที่จะมี
การนำไปใชในระดับตอไป  

 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)  
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6. จำนวนนวัตกรรม / จำนวนผลงานวิจัยท่ีอยูใน CMU-RL 4-7 

6.1 จำนวนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน (EE) ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.2 จำนวนนวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ (FHA) ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.3 จำนวนนวัตกรรมดานลานนาสรางสรรค (CL) ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.4 จำนวนนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.5 จำนวนนวัตกรรมดานอ่ืน ๆ ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.6 จำนวนผลงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน (EE) ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.7 จำนวนผลงานวิจัยดานอาหาร สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ (FHA) ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.8 จำนวนนผลงานวิจัยดานลานนาสรางสรรค (CL) ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.9 จำนวนผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

6.10  จำนวนผลงานวิจัยดานอ่ืน ๆ ที่อยูใน CMU-RL 4-7 

หนวยนับ  :  ผลงาน 
ชวงเวลาการเก็บขอมลู  :  ปงบประมาณ 
วัตถุประสงค:  

เพื่อติดตามสถานะการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะกอใหเกิดการนำไปใชประโยชนและ
ผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชนตอชุมชนและสังคม ภายใตกลยุทธหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 

ฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (EE) ดานอาหาร สุขภาพ และการดูแล
ผูสูงอายุ (FHA) ดานลานนาสรางสรรค (CL) ดานการจัดการเรียนการสอน และดานอ่ืน ๆ 
 
คำอธิบาย :  
 การประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน  ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU 

Readiness Level: CMU-RL) เปนการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองคความรูใหมภายใน
มหาวิทยาลัยไปใชประโยชนทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนใหเกิด
การนำผลงานไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยการพิจารณาระดับการใชประโยชน โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ   
เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมไปใชประโยชนในเชิงสังคม จัดแบงระดับดังนี ้

CMU-RL 4-5 งานวิจัยที่พัฒนาเปนตนแบบหองปฏิบัติการ ตนแบบภาคสนาม หรือคู มือ รูปแบบ 
(แพลตฟอรม) ขององคความรูใหมที่มีการทดสอบภายใน เพื่อยืนยันวาผลงานวิจัยหรือ 

องคความรูใหม สามารถใชงานไดจริงในระดับหองปฏิบัติการหรือภาคสนามที่อยูภายใต
การกำกับของทีมนักวิจัย 

CMU-RL 6-7 งานวิจัยที่ถูกพัฒนาเปนตนแบบภาคสนาม หรือคูมือ รูปแบบ แพลตฟอรมขององค
ความรูใหมที่มีการทดสอบภายใตสภาพแวดลอมจริง เพื่อยืนยันวาตนแบบภาคสนามของ
ผลงานวิจัยหรือคูมือ รูปแบบ แพลตฟอรมขององคความรูใหม สามารถนำไปใชไดจริงใน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่ไมอยูในการกำกับของทีมวิจัย  
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ขอมูลที่ตองรายงาน : 

1. รายละเอียดของตนแบบนวัตกรรมการนำไปใชประโยชนและผลการทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ 
การใชภายในมหาวิทยาลัย โรงงานตนแบบ ตนแบบภาคสนาม หรือการใชโดยบุคคลภายนอก 
เชน หนวยงานภาครัฐ ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม พรอมแสดงความตอเนื่องของการพัฒนา
ผลงานในระดับ CMU-RL ที่ต่ำกวา 

2. รายงานผลกระทบจากการนำตนแบบไปใชงาน เชน การสรางมูลคาเพิ่ม การประหยัดหรือ  
ลดคาใชจายปจจัยที่สงผลตอการใชงานตนแบบนวัตกรรม ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ปญหา
และการแกไข สิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม หรือผลตอบรับของผูใชงาน เปนตน  

3. สำเนาเอกสารการรับมอบตนแบบผลิตภัณฑ หรือเอกสารการขอรับการสนับสนุนตนแบบ สำเนา
คำขอรับสิทธิบัตร (ถามี) และเอกสารที่เกี่ยวของในระดับ CMU-RL 1-3 

4. แผนการพัฒนาตอยอดผลงานในระดับตอไป ถาเปนการพัฒนาในเชิงธุรกิจใหแสดงศักยภาพ  

เชิงพาณิชยที่เกี่ยวของกับตนแบบนวัตกรรมดังกลาว 
 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) 
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7. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ    
7.1 จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ 

7.2 จำนวนอนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ 

หนวยนับ  :  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร     
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปปฏิทิน 
คำอธิบาย : 
  จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ไดทำการยื่นผานหนวยงานตัวแทน และไดรับ เลขที่คำขอสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรในประเทศแลว 

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให เพื ่อคุ มครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ   
ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522, ฉบับแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2535 และพ.ศ.2542 เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบ 
เพื่อใหไดสิ่งของ, เครื่องใชหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่เราใชกันอยูในชีวิตประจำวัน เชน การประดิษฐ
รถยนต, โทรทัศน, คอมพิวเตอร, โทรศัพท หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว, ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

โดยแบงประเภทของสิทธิบัตร ไดดังนี ้
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ หมายถึง การคิดคนหรือคิดทำขึ้นอันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ

กรรมวิธีใดข้ึนใหม หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี อาทิ กลไก โครงสราง สวนประกอบ
ของสิ่งของเครื่องใช เชน กลไกของกลองถายรูป , กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค เปนตน หรือการคิดคน
กรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เชน วิธีการในการผลิตสินคา, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป 
เปนตน (กรรมวิธี หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ ในการผลิต การเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือ
การปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ) 

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบของลวดลาย 
หรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสำหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
รวมทั้งหัตถกรรมได การออกแบบรูปราง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นไดจากภายนอก เชน การออกแบบแกวน้ำ
ใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน โดยการการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม  
เพ่ืออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม 

3. อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให เพื่อคุมครองการประดิษฐ โดยจะเปนการให
ความคุ มครองสิ ่งประดิษฐคิดคนเช นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ แตแตกตางกันตรงที ่การประดิษฐ  
ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เปนการประดิษฐที่มีเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากข้ึน  

โดยการประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปน้ี  
(1) เปนการประดิษฐขึ้นใหม  
(2) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
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การขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี  
1. เปนการประดิษฐขึ้นใหม ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว หมายถึง  

(1) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยแูลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร  
(2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพร

อยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนั้น จะกระทำ
โดยเอกสาร สิ่งพิมพ การนำแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ  

(3) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร  

(4) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปด
เดือน กอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให  

(5) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และ 

ไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
2. เปนการประดิษฐที ่ม ีขั ้นการประดิษฐส ูงขึ ้น ได แก  การประดิษฐที ่ไมเปนที ่ประจักษโดยงาย 

แกบุคคลท่ีมีความชำนาญในระดับสามัญ สำหรับงานประเภทน้ัน 

3. เปนการประดิษฐที ่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม  ไดแก การประดิษฐที ่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

 

อายุสิทธิบัตร 
- สิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 20 ป นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร   
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายุ 10 ป นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 
- อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 6 ป นับจากวันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร  
สามารถตออายุได 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ป รวมเปน 10 ป 

 

 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่ม  โดยการใช
สติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน 
โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธ์ิใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครอง
ทันทีท่ีสรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน 

การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา มิได เปนการรับรองสิทธ์ิของเจาของลิขสิทธิ์แตอยางใด 
แตเปนเพียงการแจงตอหนวยงานราชการวาตนเองเปนเจาของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจงไวเทานั้น โดยผูแจง  
ตองรับรองตนเองวาเปนเจาของผลงานที่นำมาแจงขอมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่กรมทรัพยสินทางปญญา  
ออกใหก็มิไดรับรองวาผูแจงเปนเจาของงานลิขสิทธิ์แตอยางใด หากมีขอโตแยง เกี่ยวกับความเปนเจาของลิขสิทธิ์  
ผูแจงจำเปนตองพิสูจนความเปนเจาของลิขสิทธิ์ นั้นเอง 
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ประเภทของงานท่ีมีลิขสิทธิ์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. งานนาฏกรรม เชน งานที่เกี่ยวกับการรำ การเตน การทำทา หรือการแสดงประกอบขึ้นเปนเรื่องราว 

รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 

3. งานศิลปกรรม เชน งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม ภาพถาย  

ภาพประกอบ หรืองานสรางสรรค ร ูปทรงสามมิต ิ เก ี ่ยวก ับภ ูม ิประเทศ หรือว ิทยาศาสตร  
งานศิลปะประยุกต ซึ่งรวมถึงภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย 

4. งานดนตรีกรรม เชน คำรอง ทำนอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโนตเพลงที่แยกและเรียบเรียง
เสียงประสานแลว 

5. งานสิ ่งบันทึกเสียง เชน เทปเพลง แผนคอมแพ็คดิสก (ซีดี) ที่บันทึกขอมูลเสียง ทั้งนี ้ไมรวมถึง  

เสียงประกอบภาพยนตร หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอ่ืน 

6. งานโสตทัศนวัสดุ เช น วีด ีโอเทป วีซ ีด ี ดีว ีด ี แผนเลเซอรด ิสกที ่บ ันทึกขอมูล ประกอบดวย 
ลำดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถท่ีจะนำมาเลนซ้ำไดอีก 

7. งานภาพยนตร เชน ภาพยนตร รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตรนั้นดวย (ถามี) 
8. งานแพรเสียงแพรภาพ เชน การกระจายเสียงวิทยุ การแพรเสียง หรือภาพทางโทรทัศน 
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

 

ผลงานที่ไมถือวาเปนลิขสิทธิ์ ประกอบดวย 
1. ขาวประจำวันและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร เชน วัน เวลา สถานที่ ชื่อบุคคล 

จำนวนคน ปริมาณ เปนตน ทั้งนี้ หากมีการนำขอมูลดังกลาวมาเรียบเรียง จนมีลักษณะเปนงาน
วรรณกรรม อาทิ การวิเคราะหขาว บทความ ผลงานนั้นอาจจะไดรับความคุมครองในลักษณะของงาน
วรรณกรรม 

2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

3. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั ่ง คำชี ้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรื อ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น 

4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
5. คำแปลและการรวบรวมส่ิงตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น

จัดทำขึ้น 

6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใชหรือทำงาน แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 
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จำนวนลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุมครอง หมายถึง จำนวนผลงานที่เกิดจากความรูความสามารถ และ 

ความวิริยะอุตสาหะในการสรางสรรคงานประเภทตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เชน งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
วิทยาศาสตร หรือศิลปะ เปนตน ซึ่งเจาของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงาน 
ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไดใหความคุมครองถึงสิทธิของนักแสดง และสรางสรรคดานเทคโนโลยี เชน 
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย ซึ่งถือวาเปน “ทรัพยสินทางปญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ  

เจาของลิขสิทธิ์สามารถหาประโยชนจากงานลิขสิทธิ์ของตนได เชน ทำซ้ำ คือการคัดลอก ทำสำเนา  
ทำแมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ฯลฯ จากตนฉบับหรือสำเนา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือเผยแพรตอ
สาธารณชน เชน การแสดง การบรรยาย การจำหนาย การทำใหปรากฏดวยเสียงดวยภาพ ฯลฯ จากงานท่ีไดจัดทำขึ้น 
เปนตน 

 

 การนับจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ จะนับไดตอเมื่อ ไดรับเลขที่คำขอ 

การจดทะเบียนจากกรมทรัพยสินทางปญญา, สำนักงานพาณิชยจังหวัด หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับคำขอ  

การจดทะเบียนในประเทศแลวเทานั้น 

  ทั้งนี้ สามารถนับผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่ไดรับเลขที่คำขอการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในประเทศ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

1. แบบสรุปขอมูลการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(โดยแนบเปนไฟล Excel หรือไฟล Word เทานั้น) 

2. สำเนาคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ปรากฏเลขท่ีคำขอ 

 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

KPI Owner   คอื  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) 
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8. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดตางประเทศ 

8.1 จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดตางประเทศ 

8.2 จำนวนอนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดตางประเทศ  
หนวยนับ  :  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร     
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปปฏิทิน  
คำอธิบาย : 
  จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ไดทำการยื่นผานหนวยงานตัวแทน และไดรับเลขที่คำขอสิทธิบัตร/  
อนุสิทธิบัตรจากตางประเทศแลว  

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให เพื ่อคุ มครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ  
ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522, ฉบับแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2542 เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบ 
เพื่อใหไดสิ่งของ, เครื่องใชหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่เราใชกันอยูในชีวิตประจำวัน เชน การประดิษฐ
รถยนต, โทรทัศน, คอมพิวเตอร, โทรศัพท หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว, ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

โดยแบงประเภทของสิทธิบัตร ไดดังนี ้
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ หมายถึง การคิดคนหรือคิดทำขึ้นอันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ

กรรมวิธีใดข้ึนใหม หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี อาทิ กลไก โครงสราง สวนประกอบ
ของสิ่งของเครื่องใช เชน กลไกของกลองถายรูป , กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค เปนตน หรือการคิดคน
กรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เชน วิธีการในการผลิตสินคา, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป 
เปนตน (กรรมวิธี หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ ในการผลิต การเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือ
การปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ) 

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบของลวดลาย 
หรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสำหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
รวมทั้งหัตถกรรมได การออกแบบรูปราง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นไดจากภายนอก เชน การออกแบบแกวน้ำ
ใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน โดยการการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม  
เพ่ืออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม 

3. อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให เพื่อคุมครองการประดิษฐ โดยจะเปนการให
ความคุ มครองสิ ่งประดิษฐคิดคนเชนเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ แตแตกตางกันตรงที ่การประดิษฐ  
ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เปนการประดิษฐที่มีเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากข้ึน  

โดยการประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปน้ี  
(1) เปนการประดิษฐขึ้นใหม  
(2) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
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การขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี  
1. เปนการประดิษฐขึ้นใหม ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว หมายถึง  

(1) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยแูลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร  
(2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพร

อยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนั้น จะกระทำ
โดยเอกสาร สิ่งพิมพ การนำแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ  

(3) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร  

(4) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปด
เดือน กอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให  

(5) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และได
ประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

2. เปนการประดิษฐที ่ม ีข ั ้นการประดิษฐส ูงขึ ้น ไดแก  การประดิษฐที ่ไมเปนที ่ประจักษโดยงาย 
แกบุคคลท่ีมีความชำนาญในระดับสามัญ สำหรับงานประเภทน้ัน 

3. เปนการประดิษฐที ่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม  ไดแก การประดิษฐที ่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

 

อายุสิทธิบัตร 
- สิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 20 ป นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร   
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายุ 10 ป นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 
- อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 6 ป นับจากวันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร  
สามารถตออายุได 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ป รวมเปน 10 ป 

 

 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่ม  โดยการใช
สติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน 
โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธ์ิใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครอง
ทันทีท่ีสรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน 

การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา มิได เปนการรับรองสิทธ์ิของเจาของลิขสิทธิ์แตอยางใด 
แตเปนเพียงการแจงตอหนวยงานราชการวาตนเองเปนเจาของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจงไวเทานั้น โดยผูแจง  
ตองรับรองตนเองวาเปนเจาของผลงานที่นำมาแจงขอมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่กรมทรัพยสินทางปญญา 
ออกใหก็มิไดรับรองวาผูแจงเปนเจาของงานลิขสิทธิ์แตอยางใด หากมีขอโตแยงเกี่ยวกับความเปนเจาของลิขสิทธิ์  
ผูแจงจำเปนตองพิสูจนความเปนเจาของลิขสิทธิ์ นั้นเอง 
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ประเภทของงานท่ีมีลิขสิทธิ์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. งานนาฏกรรม เชน งานที่เกี่ยวกับการรำ การเตน การทำทา หรือการแสดงประกอบขึ้นเปนเรื่องราว 

รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 

3. งานศิลปกรรม เชน งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม ภาพถาย  

ภาพประกอบ หรืองานสรางสรรค ร ูปทรงสามมิต ิ เก ี ่ยวก ับภ ูม ิประเทศ หรือว ิทยาศาสตร  
งานศิลปะประยุกต ซึ่งรวมถึงภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย 

4. งานดนตรีกรรม เชน คำรอง ทำนอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโนตเพลงที่แยกและเรียบเรียง
เสียงประสานแลว 

5. งานสิ่งบันทึกเสียง เชน เทปเพลง แผนคอมแพ็คดิสก (ซีดี) ที่บันทึกขอมูลเสียง ทั้งนี้ไมรวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตร หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอ่ืน 

6. งานโสตทัศนวัสดุ เชน วีดีโอเทป วีซีดี ดีว ีดี แผนเลเซอรดิสกที ่บ ันทึกขอมูล ประกอบดวย  
ลำดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถท่ีจะนำมาเลนซ้ำไดอีก 

7. งานภาพยนตร เชน ภาพยนตร รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตรนั้นดวย (ถามี) 
8. งานแพรเสียงแพรภาพ เชน การกระจายเสียงวิทยุ การแพรเสียง หรือภาพทางโทรทัศน 
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

 

ผลงานที่ไมถือวาเปนลิขสิทธิ์ ประกอบดวย 
1. ขาวประจำวันและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร เชน วัน เวลา สถานที่ ชื่อบุคคล 

จำนวนคน ปริมาณ เปนตน ทั ้งนี ้ หากมีการนำขอมูลดังกลาวมาเรียบเรียง  จนมีลักษณะเปน 

งานวรรณกรรม อาทิ การวิเคราะหขาว บทความ ผลงานนั้นอาจจะไดรับความคุมครองในลักษณะของ
งานวรรณกรรม 

2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

3. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั ่ง คำชี ้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น 

4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
5. คำแปลและการรวบรวมส่ิงตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น

จัดทำขึ้น 

6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใชหรือทำงาน แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 
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จำนวนลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุมครอง หมายถึง จำนวนผลงานที่เกิดจากความรูความสามารถ และ 

ความวิริยะอุตสาหะในการสรางสรรคงานประเภทตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เชน งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
วิทยาศาสตร หรือศิลปะ เปนตน ซึ่งเจาของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงาน 
ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไดใหความคุมครองถึงสิทธิของนักแสดง และสรางสรรคดานเทคโนโลยี เชน 
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย ซึ่งถือวาเปน “ทรัพยสินทางปญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ  

เจาของลิขสิทธิ์สามารถหาประโยชนจากงานลิขสิทธิ์ของตนได เชน ทำซ้ำ คือการคัดลอก ทำสำเนา  
ทำแมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ฯลฯ จากตนฉบับหรือสำเนา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือเผยแพรตอ
สาธารณชน เชน การแสดง การบรรยาย การจำหนาย การทำใหปรากฏดวยเสียงดวยภาพ ฯลฯ จากงานที่ไดจัดทำข้ึน 
เปนตน 

 

 การนับจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ จะนับไดตอเมื่อ ไดรับเลขที่คำขอ 
การจดทะเบียนจากกรมทรัพยสินทางปญญา, สำนักงานพาณิชยจังหวัด หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับคำขอ  
การจดทะเบียนในตางประเทศแลวเทานั้น 

  ทั้งนี้ สามารถนับผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่ไดรับเลขที่คำขอการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในตางประเทศ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

1. แบบสรุปขอมูลการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(โดยแนบเปนไฟล Excel หรือไฟล Word เทานั้น) 

2. สำเนาคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ปรากฏเลขท่ีคำขอ 

 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) 
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9. จำนวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ จำนวน Spin off/Startup ตอป (ธุรกิจ) หรือผลงานที่

เทียบเทา CMU-RL 8-9 (ผลงาน) 
9.1 จำนวนการใหบริการ IP ตอป  (หนวยนับ : สิทธิบัตร) 
9.2 จำนวน Spin off ตอป  (หนวยนับ : ธุรกิจ) 
9.3 จำนวน Startup ตอป  (หนวยนับ : ธุรกิจ) 
9.4 จำนวนผลงานที่เทียบเทา CMU-RL 8-9  (หนวยนับ : ผลงาน) 

หนวยนับ  : สิทธิบัตร/ธุรกิจ/ผลงาน 

ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปปฏิทิน/ปงบประมาณ 
 

9.1  จำนวนการใหบริการ IP ตอป  
หนวยนับ  :  จำนวนสัญญาการอนุญาตใชสิทธิ์ 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปปฏิทิน 

คำอธิบาย :  
 จำนวนการใหบริการ IP (Intellectual Property : ทรัพยสินทางปญญา) หมายถึง การอนุญาตใหนำ
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมไปถึงผลงานวิจัยที่ยังไมไดยื่นขอรับความคุมครอง โดยมี
ภาคเอกชน หรือ หนวยงานใด ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดขออนุญาตใชผลงาน หรือ ขออนุญาต 

ใชสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา (Licensing) ทั้งแบบมีมูลคา และไมมีมูลคา โดยมีสัญญาอนุญาต หรือ ขอตกลง 
ใหใชสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญานั้น ๆ  

ทั้งนี้ การอนุญาตใหใชสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาจะตองดำเนินการผานหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา
และบมเพาะวิสาหกิจ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
1. แบบสรุปขอมูลการอนุญาตใชสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา 
2. สำเนาสัญญาอนุญาต หรือ ขอตกลงใหใชสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา 

 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)  
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9.2 จำนวน Spin off ตอป 
หนวยนับ  :  ธุรกิจ 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปปฏิทิน 

คำอธิบาย :  
  จำนวนธุรกิจเกิดใหม (Spin off Company) หมายถึง ธุรกิจที ่เกิดจากการบมเพาะองคความรู ทาง
วิชาการและงานวิจัย หรือ นวัตกรรมที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย (In house) จนสามารถนำไปสูการกอตั้งภาคธุรกิจ 
ในลักษณะนิติบุคคล อาทิ บริษัท หรือ หางหุนสวนจำกัด หรือ SME ที่มีผูถือหุน หรือผูกอตั้งเปนนักศึกษา ศิษยเกา 
หรือนักวิจัย ที่เคยสังกัดหรือยังสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจเปนเวลา 
อยางนอย 3 ป 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
1. แบบสรุปขอมูล Spin off Company (โดยแนบเปนไฟล Excel หรือไฟล Word เทานั้น) 

 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) 

 

 
9.3 จำนวน Startup ตอป 
หนวยนับ  :  ธุรกิจ 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปปฏิทิน 

คำอธิบาย :  
 จำนวน Startup หมายถึง ธุรกิจที่เกิดจากการบมเพาะองคความรูแกผูประกอบการ หรือเกิดจากการ  
ตอยอดนวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูดานอื ่น ๆ ที่นอกเหนือจากยุทธศาสตรเชิงรุก สูการทำธุรกิจใหม  

โดยไมพิจารณาถึงมูลคาของธุรกิจ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

1. แบบสรุปขอมูล Startup (โดยแนบเปนไฟล Excel หรือไฟล Word เทานั้น) 
 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
KPI Owner   คือ  คณะ/วิทยาลัย/สถาบนั/สำนัก/ศูนย 
Data Owner คือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) 
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9.4 จำนวนผลงานที่เทียบเทา CMU-RL 8-9 

9.4.1 จำนวนผลงานดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน (EE) ที่อยูใน CMU-RL 8-9 
9.4.2 จำนวนผลงานดานอาหาร สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ (FHA) ที่อยูใน CMU-RL 8-9 
9.4.3 จำนวนผลงานดานลานนาสรางสรรค (CL) ที่อยูใน CMU-RL 8-9 
9.4.4 จำนวนผลงานดานการจัดการเรียนการสอน ที่อยูใน CMU-RL 8-9 
9.4.5 จำนวนผลงานดานอื่น ๆ ที่อยูใน CMU-RL 8-9 

หนวยนับ  :  ผลงาน 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปงบประมาณ 
วัตถุประสงค:  

เพื่อติดตามสถานะการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะกอใหเกิดการนำไปใชประโยชนและ
ผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชนตอชุมชนและสังคม ภายใตกลยุทธหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 
ฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (EE) ดานอาหาร สุขภาพ และการดูแล
ผูสูงอายุ (FHA) ดานลานนาสรางสรรค (CL) ดานการจัดการเรียนการสอน และดานอ่ืน ๆ 
 
คำอธิบาย :  
 การประเมินระดับความพรอมจากการนำผลงานไปใชประโยชน ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU 
Readiness Level: CMU-RL) เปนการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองคความรูใหมภายใน
มหาวิทยาลัยไปใชประโยชนทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย เพ่ือพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนใหเกิด
การนำผลงานไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยการพิจารณาระดับการใชประโยชน โดยมีเปาหมายสูงสุดคื อ  
เกิดการนำผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมไปใชประโยชนในเชิงสังคม จัดแบงระดับดังนี ้

CMU-RL 8-9 ผลงานวิจัยหรือองคความรูใหมที่เปนตนแบบ หรือไดรับรองมาตรฐานที่เก่ียวของ  
(ตนแบบภาคสนามที่ผานมาตรฐาน) หรือถูกนำไปใชจริงโดยบุคคลภายนอก 

 ทั้งนี้ เนนผลงานที่นำไปใชประโยชนจริง (การนำไปใชจริง) เชน มีหนวยงานภายนอกท้ังรัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนมาขอใช ผานการทำขอตกลงรวมกับสวนงาน เพื่อขอนำผลงานนั้นไปใชตอ หรือใชในพันธกิจของ
องคกรนั้น ๆ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

1. สรุปรายละเอียดของตนแบบนวัตกรรมและการนำไปใชประโยชนโดยบุคคลภายนอก เชน 
หนวยงานภาครัฐ ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม พรอมแสดงความตอเนื่องของการพัฒนาในระดับ 
CMU-RL ที่ต่ำกวา 

2. รายงานผลกระทบจากการนำผลงานไปใชโดยผูใชงาน (Feedback ในเชิงตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ 
(ถามี) รวมถึงความพึงพอใจและจำนวนการใชงาน) 

3. สำเนาขอตกลง สัญญา หรือเอกสารการอนุญาตใหบุคคลภายนอกใชผลงาน และเอกสาร  
ที่เก่ียวของในระดับ CMU-RL 1-7 

 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

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




