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ค ำน ำ 

 
 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมให้คณาจารย์สามารถเสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านได้  ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ   
ผลงานการสอน  ผลงานนวัตกรรม  และผลงานศาสนา  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
และนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับความหลากหลายของศาสตร์ทั้งปวง 
รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือสังคม โดยเน้นการน าไปใช้จริงที่สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้นได้   

 คู่มือนี้ ได้จัดท าขึ้นส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับค านิยาม รูปแบบวิธีการ การเผยแพร่ และลักษณะของผลงานวิชาการนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมและรองรับกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาคปฏิบัติ อันเป็นที่
ประจักษ์อีกด้วย   
 

อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ ด้านนวัตกรรม 
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1. ที่มำ 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน ส่งผลให้

ประเทศไทยต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างขีดความสามารถ  
การแข่งขันของประเทศ ซึ่งประเด็นการพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
อาทิ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน  2) การสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของภาคการผลิตและบริการ 3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 4) การพัฒนา
การศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีบุคลากรศักยภาพสูง
จ านวนมากร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล 

ผลการส ารวจในปี 2561 (รอบการส ารวจปี 2564) พบว่าประเทศไทยมีการลงทุนในการวิจัย 
และพัฒนาเท่ากับ 1.8 แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของ GDP ซึ่งในปี 2560 ซึ่งประเทศไทย 
มีการตั้งเป้าหมายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ร้อยละ 2 ของ GDP หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ  
3.1 แสนล้านบาท 1 ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการลงทุนวิจัยเพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย  
1.3 แสนล้านบาทเพ่ือจะให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ในขณะที่จ านวนบุคลากรวิจัยของประเทศมีอยู่จ านวน 
138,644 คน ซึ่งหากพิจารณาจากจ านวนผู้มีความสามารถในกลุ่ม Top 3% คิดเป็นจ านวนประมาณ 4 พัน
คน จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าหากจ านวนคนดังกล่าวสามารถเพ่ิมมูลค่าการลงทุนการวิจัยและพัฒนาได้
ประมาณ 40 ล้านบาทต่อคน จะเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของประเทศที่ก าหนดไว้ได้ 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา 2  
ที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาซึ่งเป็นบทบาทหลักแล้ว ยังก าหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย  
และการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงหน้าที่  
และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งยังมีการมุ่งเน้นบทบาทในการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 3  
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของประเทศ และส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ 4  

การจัดท าเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์โดยการจัดท า
เกณฑ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทการท างานและเส้นทางอาชีพของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา 
นอกเหนือจากการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในรูปแบบการใช้ผลงานตีพิมพ์และเพ่ือสนับสนุนการท างาน
เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม เพ่ือขยายการ

                                           
 

1 ประมวลผลโดยส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
2 มาตรา 26 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
3 มาตรา 37 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
4 มาตรา 39 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
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น าเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน การสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
การศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งได้มีการศึกษา จัดท าแนวทางและเกณฑ์ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการโดยน าผลงานด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมพิจารณา 
อาทิ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ก าหนดแนวทางและเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในมิติผลงานด้านต่าง ๆ อาทิ ผลงานที่สามารถไปใช้ประโยชน์ 
เ ชิ งพาณิชย์  (Commercialization of Research)  และงานวิ จั ย เชิ งประยุ กต์  ( Applied Research)  
โดยคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละระดับมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านการท างานร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การท างานแบบเครือข่าย รวมทั้ งบทบาทในการเป็นผู้สร้างทีมงาน
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 5 

National Science Foundation (NSF) ร่วมกับ Oregon State University จัดท าข้อเสนอแนะ
แนวทางการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและการจ้างงาน โดยพิจารณาผลงานทางด้าน Innovation  
& Entrepreneurship (I&E output) โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ Promotion & Tenure Innovation 
& Entrepreneurship (PTIE) เพ่ือศึกษาวิจัยร่วมสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 64 แห่ง  
และองค์กรต่างประเทศ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้เสนอตัวชี้วัด ( Indicator) ส าหรับการประเมินผลลัพธ์ 
และผลกระทบของผลงานด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (I&E Output) 6 มิต ิ6 ดังตารางที่ ๑  

ตำรำงที่ ๑ ข้อเสนอตัวชี้วัดส ำหรับกำรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงำนด้ำนนวัตกรรมและกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (I&E Output) 

ข้อเสนอตัวชี้วัด รำยละเอียด 
1. ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) 
Patent applications 
Patent award  
Copyrights (including software) 
Trademark  
Tangible property (e.g., cell line) 
Germplasm protection  
Invention disclosure 
Novel data products 
Novel process & procedure  
Installation of creative work 
Trade secrets & know how 

                                           
 

5 2021 Academic Staff Promotions, University of Otago 
6 PTIE Findings: Expanding Promotion and Tenure Guidelines to Inclusively Recognize Innovation and Entrepreneurial Impact, 
https://ir.library.oregonstate.edu/concern/defaults/jw827k251 (เข้าถึงข้อมูล 15 มีนาคม 2564) 

https://ir.library.oregonstate.edu/concern/defaults/jw827k251


 

6/56 
 
 

ข้อเสนอตัวชี้วัด รำยละเอียด 
2. ได้รับทุนจากภายนอก

(Sponsored Research) 
Industry sponsored activities ( contracting and material transfer 

agreements, research, service and testing) 
Non-profit and foundation support  
Government commercialization program  

3. การน าไปใช้ประโยชน์  
(Use & Licensing) 

Licensed intellectual property & technology 
Royalty generated 
Usage of product/service/ methods  
Unit-specific evidence of societal impact 

4. เกิดการต่อยอด/ สร้าง
มูลค่าเพิม่ (Entity 
Creation) 

Startup/ spinout organization ( including for profit, non- profits and 
foundation) 

Founded on specific University intellectual property ( e. g. , private and 
public commercialization fund beyond SBIR/ STTR, private equity 
investment) 

Revenue/fund generated 
People impact & people employed 

5. พัฒนาบุคลากร  
(I&E Career Preparation) 

Student & researcher trained/mentored as part of the work/curriculum 
Student-led innovations and startups under faculty mentorship 
Incorporation of I&E skill into classroom 
Curricular development/ enhancement based on I&E work 

6. เชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน (I&E 
Engagement) 

มีการท างานเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม , ภาครัฐ, หน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร ,
มูลนิธ,ิ ชุมชน ฯลฯ 

ที่ ม า :  PTIE Findings:  Expanding Promotion and Tenure Guidelines to Inclusively Recognize Innovation and Entrepreneurial 
Impact, https://ir.library.oregonstate.edu/concern/defaults/jw827k251 (เข้าถึงข้อมูล 15 มีนาคม 2564) 

2. วัตถุประสงค ์  
2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต่อกระบวนการและขั้นตอนการรวบรวม

ผลงานด้านนวัตกรรมเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ผลงานด้านนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการและความจ าเป็น

ของภาคธุรกิจของประเทศ 
2.3 สนับสนุนการพัฒนาเส้นทางอาชีพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมทีเ่กิดประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. กรอบแนวทำงกำรจัดท ำเกณฑ์กำรประเมินพิจำรณำจำกกำรน ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในวงกว้ำง (Guiding Principle) 

3.1 ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการริเริ่มออกแบบนวัตกรรมและสามารถ
ถ่ายทอดและส่งเสริมการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีศักยภาพในการสร้างทีมงาน/เครือข่าย/
บัณฑิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ 

3.2 มีความรู้/ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญในการสร้างและประยุกต์องค์ความรู้/เทคโนโลยี/ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทีพิ่สูจน์ได้ว่าน าไปสู่นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ชัดเจนและมีผลกระทบส าคัญ 
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3.3 ผลงานเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลกระทบได้ชัดเจน ตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ 4 ด้าน ได้แก่  
๑) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมความม่ันคงของมนุษย์ 
๒) การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
๓) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๔) การพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพ บริการ และประสิทธิภาพของงานเหล่านี้ในภาครัฐ 

4. นิยำมผลงำนนวัตกรรม 
ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิด

การพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่า คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบได้ในวง
กว้างในเชิงพาณิชย์ หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 7  

(1) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) กรรมวิธีที่
เกี่ยวกับการผลิต (process) หรือ   

(2) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหาร
การเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใด 

5. นิยำมเรื่องควำมใหม่ 
ค าว่า “ใหม่ ” ของผลงานนวัตกรรม ในที่นี้มีความหมายตามระดับของการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

5.1 ใหม่ในระดับองค์กร หมายถึง นวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาหรือปรับใช้กับองค์กรนั้นเป็นครั้งแรก
และสามารถส่งผลกระทบในมิติของเศรษฐกิจหรือสังคม 

5.2 ใหม่ในระดับธุรกิจหรือตลาด หมายถึง นวัตกรรมนั้นได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในรูปสินค้าหรือบริการ
เป็นครั้งแรก 

5.3 ใหม่ในระดับอุตสาหกรรม หมายถึง นวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม 
หรืออาจมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมอ่ืนแต่ได้รับการปรับรูปแบบให้สามารถใช้ในอีกอุตสาหกรรมใหม่ได้
อย่างเหมาะสม 

5.4 ใหม่ในระดับประเทศ หมายถึง นวัตกรรมดังกล่าวอาจพัฒนาขึ้นแล้วในต่างประเทศ แต่ได้มีการ
พัฒนาและน าไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในประเทศไทย 

5.5 ใหม่ในระดับนานาชาติ หมายถึง นวัตกรรมที่มีการน ามาใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

6. ผลงำนนวัตกรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ผลงานด้านนวัตกรรมที่สามารถน ามาขอก าหนดต าแหน่งผลงานทางวิชาการด้วยผลงาน  

ด้านนวัตกรรม สามารถเป็นผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  (Technology/process innovation)  
หรือ ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม (Social innovation) 8  เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการส่งเสริม 

                                           
 

7 พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
8 Dmitri Domanski and Christoph Kaletka (Eds. ) , Exploring the Research Landscape of Social Innovation A deliverable of the 
project Social Innovation Community (SIC), TU Dortmund University, Project funded by European Union’s Horizon, 2020. 
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ให้สามารถน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับประเภทผลงานรายการใดรายการหนึ่ง หรือ หลายรายการ ดังต่อไปนี้  

6.1 เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือ ความรู้เชิงปฏิบัติการที่แตกต่างจากอดีต 
(Cutting-edge technology, Advance new technology, Know-how) 

6.2 เป็นผลงานที่มีการบูรณาการที่น าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่ (Multidisciplinary character of 
leading-edge technology) 

6.3 เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส าหรับใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต
และบริการ (Discover new knowledge/ Test application of theory) 

6.4 เป็นผลงานที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (Appropriate 
technology) ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และส่งผลกระทบตามระดับที่ก าหนด 

6.5 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะที่มีความส าคัญสูงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดิม (Solutions to 
specific problems) 

6.6 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการใหม่ (New products/New processes) ด้วยองค์
ความรู้ใหม่ หรือกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse engineering)  

6.7 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ  (Improved products/Improve process) ให้ดีขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญด้วยองค์ความรู้ใหม่ หรือกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse engineering)  

6.8 เป็นนวัตกรรมภาครัฐ (Public sector innovation)  หรือนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy 
innovation) ที่มีการคิดค้น ออกแบบหรือก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าประสงค์
ใหม่ขึ้น หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์หรือ
พฤติกรรม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการ นวัตกรรมองค์กร/ประชาสังคม 

6.9 เป็นนวัตกรรมสังคมดิจิทัล (Digital social innovation) อาทิ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
ความมีส่วนร่วมประชาธิปไตย การเข้าถึงการบริการของผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การระดมทุนพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาเมือง  

6.10 เป็นนวัตกรรมหน่วยเชื่อมโยง (Intermediaries) ที่สามารถพัฒนากลไกการส่งเสริมนวัตกรรม อาทิ 
การน าผู้เชี่ยวชาญ เครือข่าย กลไกการบ่มเพาะ ( Incubator or accelerator) การระดมทุนและ
เชื่อมโยงตลาดอันน าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรม 

6.11 เป็นนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม (Social economy) ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่
อาศัยรูปแบบการสร้างธุรกิจเพ่ือสังคม (Social enterprise) หรือการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ 

6.12 เป็นนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing and collaborative economy) อาทิ การลด
อาหารเหลือทิ้ง การเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่และทรัพย์สิน 

7. รูปแบบของผลงำนนวัตกรรมจำกกำรด ำเนินงำนประเภทต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รูปแบบของผลงานจากการด าเนินงานประเภทต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ โดยสามารถจ าแนกตามผลงานด้านเทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม โดยมีรูปแบบของ
ผลงานแต่ละด้านดังนี้ 
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7.1 ผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี 
7.1. ๑  ผล ง านนวั ตกร รมที่ เ กิ ด จ าก โ คร งการนวั ต กร รม  ( Innovation development/ 

commercializable R&D stage) หมายถึงผลงานที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมที่ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนา
โดยเริ่มจากโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ (Market-Oriented Research) และสามารถแสดงให้เห็นแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นไปได้หลายรูปแบบ อาทิ Joint R&D, Contract R&D, โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากเอกชน หรือร่วมระหว่างรัฐและเอกชน ( Industry Sponsorship of University Research)  
การปรับใช้เทคโนโลยีให้สามารถน าไปแก้ปัญหาได้จริง (Appropriate Technology) การท าวิศวกรรม 
ย้อนรอยเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงานจริง (Reverse Engineering) เป็นต้น 

7.1.๒ ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ( Innovation deployment/ technology 
transfer stage) หมายถึง ผลงานนวัตกรรมที่มีข้อมูลหลักฐานองค์ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ Patent, Industrial Design, Trademark, Copyright หรือรูปแบบที่มีการเผยแพร่อื่น ๆ ซึ่งมีผู้ใช้
ประโยชน์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ หรือ เกิดการจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup)  
การเกิด Spin-off การร่ วมลงทุน Investment, Joint Venture, holding company และต้องเกิดผล 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมท่ีสามารถประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ 

7.2 ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม 
7.2.1 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากโครงการนวัตกรรมทางสังคม หมายถึง ผลงานนวัตกรรม 

ที่ เป็นรูปแบบโครงการ (Social innovation project or research)  ที่ เป็นความต้องการของสั งคม  
หรือเป็นโครงการน าร่องหรือต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม (Pilot/prototypes) ที่ เป็นแนวทางใหม่ 
ในการแก้ปัญหาและสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงจริงรวมถึงการได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ประโยชน์ 

7.2.2 ผลงานนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการขยายผลในวงกว้าง (Social innovation scaling 
phase) หมายถึง นวัตกรรมทางสังคมท่ีได้รับการยอมรับและเกิดการขยายผลในวงกว้าง มีผลกระทบทางสังคม
อย่างชัดเจน หรือเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สร้ างหน่วยธุรกิ จที่ท างานลักษณะไม่แสวงหาก า ไร 
แบบ social enterprise มีการบ่มเพาะหรือได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สร้างผลงานนวัตกรรม 
และเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สามารถประเมินผลได้ 

   ผลงำนนวัตกรรมทำงสังคมให้รวมถึงผลงำนนวัตกรรมเชิงนโยบำยของระบบของรัฐ 

8. แนวทำงกำรพิจำรณำแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยผลงำนนวัตกรรม 
แนวทางการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานนวัตกรรม

ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 
8.๑  แนวทำงกำรประเมินด้ำนคุณสมบัติประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คุณสมบัติส าคัญของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม มุ่งเน้นที่บทบาทการ
สร้างและพัฒนาบุคลากร การน าบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยความสามารถในการสร้างทีมงาน 
สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน การเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยน์จากผลงาน รวมถึงการผลักดันผลงานให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 9 ที่สอดคล้องกับระดับต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม  

                                           
 

9 หมายเหตุ การตรวจสอบเบื้องต้นเรื่องลักษณะและบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการเสนอขอผลงานต้องสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
คุณสมบัติเร่ืองบทบาทที่ก าหนดในเกณฑ์ฯ ด้านผลงานนวัตกรรม ตามระดับต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนด 
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8.2  แนวทำงกำรประเมินด้ำนผลงำนนวัตกรรม 
แนวทางการประเมินผลงานของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานด้านนวัตกรรม  

จะพิจารณาองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
๑)  ด้ำนลักษณะและคุณภำพผลงำนนวัตกรรม เป็นผลงานที่มุ่งให้เกิดนวัตกรรมในประเทศทั้ง

ผลงาน Appropriate Technology/Advance Technology/Know how ต่าง ๆ/ทรัพย์สิน
ท า ง ปั ญ ญ า ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ต อ บ โ จ ท ย์ ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ที่ ม า 
ของนวัตกรรมรวมถึงการวิจัยและพัฒนา หรือ การท าวิศวกรรมย้อนรอย หรือ Technology 
Localization และ/หรือกระบวนการอ่ืนๆ ซึ่งลักษณะและคุณภาพของผลงานต้องสอดคล้อง
กับระดับต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม 

๒)  ด้ำนผลลัพธ์ หรือ ผลกระทบของผลงำนนวัตกรรม พิจารณาจากระดับการน าผลงานไปใช้
ป ระ โ ยชน์  (Diffusion of innovations)  ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดผลลั พธ์ / ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น 
ทางด้ าน เศรษฐกิ จและสั ง คม  ( Socioeconomic outcome & Impact)  สอดคล้ อ ง 
กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 4 ด้าน 

9. รูปแบบวิธีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจำกผลงำนนวัตกรรม  
แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถพิจารณาด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

9.๑  วิธีปกติ: เป็นการพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติ จ านวนผลงาน ร่วมกับระดับคุณภาพของผลงานตาม
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง โดยเป็นการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแบบนับจ านวนผลงานตาม
มาตรฐานเดิมที่มีการแบ่งระดับคุณภาพของผลงานโดยเพ่ิมเติมมิติของระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 หมวดที่ 2 ข้อ 16 กรณีการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม 

9.2 วิธีพิเศษ 10: เป็นการพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติแบบเข้มข้นเฉพาะต าแหน่งทางวิชาการ 
ด้านนวัตกรรมที่มีผลงานถึงขั้นการน าไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ เท่านั้น  
โดยสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้น
ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์มาก่อน (Fast Track) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ
การเสนอต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดด้านคุณภาพและเกณฑ์
คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง รวมถึงพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์สู่สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
หมวดที่ 2 ข้อ 19.1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

10. องค์ประกอบของเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
ผู้ขอต้องเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

                                           
 

10 เหมาะกับสถานการณ์ที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใหม่ ๆ โดยเฉพาะกับผลงานที่เกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศ ต้องใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากกว่าปกติมีจ านวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมิติขององค์ความรู้ที่บูรณาการในการท างานนั้น แต่บุคคลที่ได้รับการเสนอต าแหน่งนี้จะต้อง
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติ 
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10.1 เอกสำรพร้อมหลักฐำนข้อมูลคุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์และ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ ใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
( Innovation and Entrepreneurship Career Preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือ
เชื่อมโยงภาคส่วนอื่น (Innovation and Entrepreneurship Engagement) 

10.2 เอกสำรพร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับผลงำนนวัตกรรม เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการ
พัฒนาผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตามผลงานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี หรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้ 
๑) ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
๒) ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท า

ให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีที่ท าให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย หรือ วิธีที่ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ใหม่ในประเทศ
จากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา 

๓) ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
๔) ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 
๕) ค าอธิบายถึงการด าเนินการ/การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
๖) ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ 

10.3 เอกสำรพร้อมหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ผู้เสนอผลงานสามารถใช้เอกสาร
หลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
พัฒนา บทบาทของผู้มีส่วนร่วมหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ  

๑) ข้อมูลผลงาน 
๒) ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพ่ิม (Entity Creation) 
๓) ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (Sponsored Research) 
๔) ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (Use & Licensing) อาทิ หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบจากองค์กรอิสระ 

ตารางที่ ๒ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารหรือหลักฐาน ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ ที่ใช้ในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้านนวัตกรรมกับมิติของการพัฒนาผลงานนวัตกรรมของ PTIE ที่ได้ก าหนดไว้
เป็น Innovation & Entrepreneurship Output และตารางที่ ๓ แสดงรายละเอียดของประเภทของข้อมูล
โดยละเอียดที่ผู้เสนอขอผลงานสามารถเลือกให้สอดคล้องกับลักษณะของงานนวัตกรรมแต่ละเรื่อง  

ตำรำงที่ ๒ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอกสำรที่ใช้เสนอขอผลงำนกับ Innovation & Entrepreneurship 
Output 

รำยกำร Innovation & Entrepreneurship Output 
๑๐.๑ เอกสำรข้อมูลคุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง  
ที่แสดงถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรือ

1. ข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร (I&E Career Preparation) 
2. ข้อมูลกำรพัฒนำเครือข่ำยหรือเชือ่มโยงภำคส่วนอื่น  

(I&E Engagement) 
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รำยกำร Innovation & Entrepreneurship Output 
เครือข่าย การผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์
และ การถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ผู้ใช้ประโยชน ์
๑๐.๒ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับผลงำนนวัตกรรม 
เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่แสดงใหเ้ห็นการพัฒนา
ผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดย
สามารถจ าแนกตามผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
หรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 

 
 

๑๐.๓ หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
ผู้เสนอผลงานสามารถใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆ 
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถแสดง
ให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา บทบาทของผู้
มีส่วนร่วมหรือภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผลงาน
นวัตกรรม 

3. ข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property) 
4. ข้อมูลกำรต่อยอด/ สร้ำงมลูค่ำเพ่ิม (Entity Creation) 
5. ข้อมูลกำรได้รับทุนจำกภำยนอก (Sponsored Research) 
6. ข้อมูลกำรน ำไปใช้ประโยชน์  (Use & Licensing)  

 
ส าหรับรายละเอียดของหลักฐานในตารางที่ 2 ประกอบด้วย หลักฐานที่แสดงให้เห็นข้อมูลการ

พัฒนาบุคลากร ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่แสดง
ให้เห็นการต่อยอด/สร้างมูลค่าเพ่ิม ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก และข้อมูลการน าผลงานไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทของหลักฐานเพ่ือให้ครอบคลุมประเภทของนวัตกรรมและระดับ
การน าไปใช้ประโยชน์ ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรมได้  
ดังตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี ๓ รำยละเอียดของหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและด้ำนผลงำน 

ข้อมูลหรือเอกสำรหลกัฐำน รำยละเอียด 
1. ข้อมูลการพัฒนา

บุคลากร (I&E Career 
Preparation) 

1.๑ ข้อมูลผลการพัฒนานักศึกษาและนักวิจัยผ่านการอบรม/พี่เลี้ยงในการด าเนินงาน 
(Student & researcher trained/mentored as part of the work/curriculum) 

1.๒ ข้อมูลผลการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผู้เรียนและสตาร์ทอัพโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของสถาบันการศึกษา (Student-led innovations and startups under 
faculty mentorship) 

1.๓ ข้อมูลการบูรณาการทักษะด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการในช้ันเรียน 
(Incorporation of I&E skill into classroom) 

1.๔ ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรโดยอาศัยความรู้ทางด้านนวัตกรรมและการเป็น
ผู้ ป ร ะกอบกา ร  ( Curricular development/  enhancement based on I&E 
work) 

1.5 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรผ่านทางการให้ค าปรึกษา (Consulting) หรือฝึกอบรม 
(Training)  

2. ข้อมูลการพัฒนา
เครือข่ายหรือเชื่อมโยง
ภาคส่วนอ่ืน (I&E 
Engagement) 

2.๑ ข้อมูลการสร้างเครือข่ายการท างานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม, ภาครัฐ, หน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาก าไร, มูลนิธ,ิ ชุมชน ฯลฯ 

3. ข้อมูลผลงาน 3.๑   ค าขอรับสิทธิบัตร (Patent applications) 
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ข้อมูลหรือเอกสำรหลกัฐำน รำยละเอียด 
3.๒   อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตร (Patent award) 
3.๓   ลิขสิทธิ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) (Copyrights including software) 
3.๔   เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
3.๕   ทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องได้ (Tangible research property) 11 
3.๖   ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืช (Germplasm protection) 
3.๗   การเปิดเผยการประดิษฐ์ (Invention disclosure) 
3.๘   ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (Novel data products) 
3.๙   ข้อมูลกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Novel process & procedure) 
3.๑๐ ผลงานสร้างสรรค์ (Installation of creative work) 
3.๑๑ ความลับทางการค้าและความรู้เชิงขั้นตอน (Trade secrets & know how) 
3.๑๒ ผลงานท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

4. ข้อมูลการต่อยอด/ สร้าง
มูลค่าเพิม่ (Entity 
Creation) 

๔.๑ หลักฐานการจัดตั้งหรือแยกตัวขององค์กร (Startup/spinout organization) รวมถึง
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งในรูปแบบที่มุ่งแสวงหาก าไร ไม่แสวงหาก าไร และมูลนิธิ 
(profit, non-profits and foundation) 

4.2 หลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การร่วม
ลงทุนของสถานประกอบการ (private and public commercialization fund, 
private equity investment) 

4.3 ข้อมูลรายได้จากการใช้ประโยชน์ (Revenue/fund generated)  
4.4 ข้อมูลการจ้างงาน (People impact & people employed) ของการจัดตั้งองค์กร 

๔.๑ และ ๔.๒ 
5. ข้อมูลการได้รบัทุนจาก

ภายนอก (Sponsored 
Research) 

5.๑ รายงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ( Industry 
sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการท างานร่วมกัน ข้อตกลงการ
ใช้ตัวอย่างชีวภาพ (contracting and material transfer agreements) รายงาน
โครงการวิจัย (research) หลักฐานการให้บริการและทดสอบ (service and testing) 

5.๒ หลักฐานการสนับสนุนโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไรหรือมูลนิธิ (Non-profit and 
foundation support) 

5.3 รายงานผลของโครงการสนับสนุนการน าผลงานไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานรัฐ อาทิ 
ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ (Government 
commercialization programs) อาทิ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( ITAP) 
โครงการส่งเสริมบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลยั
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นต้น 

                                           
 

11 ทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องได้ (Tangible research property)  หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการวิจัยที่
ได้รับทุนจากภายนอก อาทิ วัสดุทางชวีภาพ เซลล์ที่ได้จากการสกัดโปรตีน เนื้อเยื่อที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง แบบวงจรรวม วงจรไฟฟ้า แบบ
ทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ วงจรรวม (integrated circuit chips) ฐานข้อมูล อุปกรณ์ต้นแบบ หรือเคร่ืองมือที่ได้พัฒนาขึ้น  
(ที่มา: https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/tangible-research-property) 
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ข้อมูลหรือเอกสำรหลกัฐำน รำยละเอียด 
6. ข้อมูลการน าไปใช้

ประโยชน์ (Use & 
Licensing) 

6.๑ การอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ (Licensed intellectual property & technology) 
6.๒ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty generated) 
6.๓ เอกสารประเภทรายงาน (Technical Report) หรือหลักฐานการใช้ประโยชน์จาก

ผลิตภัณฑ์/บริการ/วิธีการ/การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ (Usage of product/service/ 
methods)  

6.๔ หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้อง  
กับเป้าหมายของประเทศ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน  
การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาการศึกษา สังคม 
สุขภาพและบริการภาครัฐ 

6.๕ รายงานผลการประเมินผลกระทบจากองค์กรอิสระ 12 ที่แสดงถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่ง
เกิดขึ้นจากการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการเติบโตขององค์กรธุรกิจ 
หรือมูลค่าที่เกิดจากการจ้างงานเพิ่ม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษา สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ที่ ม า :  PTIE Findings:  Expanding Promotion and Tenure Guidelines to Inclusively Recognize Innovation and Entrepreneurial 
Impact, https://ir.library.oregonstate.edu/concern/defaults/jw827k251 (เข้าถึงข้อมูล 15 มีนาคม 2564) 

11. กำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม  
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

เป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) ที่ได้รับการยอมรับ 
11.1 รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาท ิ

11.1.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค (technical report) ที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาคอุตสาหกรรม ( industry sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการ
ท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(novel data/products) ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบัน  

11.1.2 รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากผลงานนวัตกรรม  

11.1.3 ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล 
รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

11.2 เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

11.3 การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้มีการน าเสนอ
ผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ 

                                           
 

12 มหาวิทยาลัยควรมีกลไกสนับสนุนการประเมิน Socioeconomic Impact ของบุคลากร 
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11.4 การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิตหรือการบริการ 

12. หลักเกณฑ์กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยผลงำนนวัตกรรมโดยวิธีปกต ิ
เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรมได้ก าหนดจากข้อก าหนดพ้ืนฐานใน

ด้านบทบาทของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งซึ่งประกอบด้วย บทบาทในการผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
บทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ศักยภาพในการสร้างทีมงาน/เครือข่าย/บัณฑิต การมีความรู้ความสามารถ และ
การสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมตอบโจทย์ประเทศในมิติต่าง ๆ โดยองค์ประกอบของเกณฑ์ 
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย เกณฑ์ด้านคุณสมบัติประจ าต าแหน่งทางวิชาการและเกณฑ์ด้านผลงาน
นวัตกรรม  

12.1 เกณฑ์ด้ำนคุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง มิติในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างทีมงานหรือเครือข่าย บทบาทในการ
ผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ และบทบาทการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานนวัตกรรม 
แสดงดังตารางที่ 4  

12.2 เกณฑ์ด้ำนผลงำนนวัตกรรม การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรมด้วย
วิธีปกติ ผู้เสนอผลงานสามารถส่งผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคมที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์และผลกระทบที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  4 ด้าน ในข้อ 3.3 โดยรูปแบบผลงาน
นวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากโครงการ
นวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากโครงการนวัตกรรมทาง
สังคม และผลงานนวัตกรรมทางสังคมท่ีได้รับการขยายผลในวงกว้าง   

การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติจะพิจารณาจากระดับคุณภาพของผลงาน  
ระดับของผลลัพธ์หรือผลกระทบ และจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องตามคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ทั้งนี้   
ระดับคุณภาพผลงานนวัตกรรมพิจารณาได้ 2 รูปแบบ คือ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และผลงาน
นวัตกรรมด้านสังคม โดยมีหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและการนับจ านวนผลงานแสดงดังตารางที่ 5 และตาราง 
ที่ 6 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี ๔ เกณฑ์ด้ำนคุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 13 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บทบำทกำรพัฒนำบุคลำกรหรือเครือข่ำย บทบำทกำรเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ 
บทบำทในกำรผลักดันกำรน ำผลงำนไปใช้

ประโยชน์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์  เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร 14 ผ่าน

การเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์  
ที่มกีารน าบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 

 เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงรับ
โจทย์จากผู้ใช้ประโยชน์ หรือ ถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

 เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในคณะท างานในการ
ผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

รองศำสตรำจำรย ์  เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร 14 ผ่าน
การเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์  
ที่มกีารน าบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 

 มีบทบาทส าคัญในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายใน 
หรือ ภายนอกองค์กร อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่าง
องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน 

 เป็นผู้น าทีม 15 ที่มีบทบาทหน้าที่พัฒนา
เครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้
ประโยชน์ 

 เป็นผู้น าโครงการในการผลักดันการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์  

ศำสตรำจำรย ์  เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร ๑4 ผ่าน
การเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์  
ที่มกีารน าบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 

 เป็นผู้น าในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายใน หรือ 
ภายนอกองค์กร อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

 เป็นผู้น าทีมที่มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
เครือข่ายใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้
ประโยชน์ 

 เป็นผู้น าแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ใน
การผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

หมำยเหตุ หน่วยงานต้นสังกัดสามารถก าหนดเกณฑ์คุณสมบตัิเพิ่มเติมตามภาระงาน หรือ สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

                                           
 

13 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 หมวดที่ 2 ข้อ 12 
14 บุคลากร ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษาระดับต่าง ๆ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือ ภาคประชาสังคม  โดยการพัฒนานักศึกษาอาจเป็นในรูปแบบการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรือดุษฎีนิพนธ์ 
15  ผู้น าทีม หมายถึง หัวหน้าโครงการ/แผนงาน โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา อาทิ สัญญาการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
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ตำรำงท่ี ๕ กำรจ ำแนกระดับคุณภำพผลงำนนวัตกรรม 16 

ระดับ 
ลักษณะคุณภำพผลงำนนวัตกรรม 

ผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม 
ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ 

(B)  เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมีการ
ด า เนินงานแบบครบกระบวนการ 
ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบ
ผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือ
การพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพ
ที่ สู ง ขึ้ น  หรื อ  แสดง ให้ เ ห็ นถึ ง ขั้ น
เทคโนโลยี (Technology Readiness 
Level : TRL) ในระดับ 3 ขึ้นไป ที่ผ่าน
ขั้ น ก า รพิ สู จ น์ แนวคิ ด  ( proof-of-
concept)  แ ล ะส่ วนประกอบหรื อ
ช้ินส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความ
ต้ อ งก า รของผู้ ใ ช้ ป ร ะ โยชน์  แ ล ะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและส่ง
ผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งาน หรือ 
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
(Economic Value Added :  EVA)  ที่
สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิ เคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการด าเนินงาน
แบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา 
การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม
เป้าหมาย พัฒนาออกแบบกระบวนการ 
ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์
จริงและมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ 
หรือ การพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี
ด้านสังคม (Social Readiness Level : 
SRL)  ในระดับ 3 ขึ้นไป ที่ผ่ านการ
ทด ส อบ แ น วทา ง ก า รพัฒนาหรื อ
แก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง หรือ  

 มีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหา
โดยการทดสอบในพื้นที่น าร่องเพื่อ
ยืนยันผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความ
ต้ อ งก า รของผู้ ใ ช้ ป ร ะ โยชน์  แ ล ะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและส่ง
ผลกระทบทางบวกต่อภาคส่วนผู้ใช้งาน 
หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added :  EVA)  ที่
สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิ เคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

                                           
 

16 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 7.4.4 ผลงานนวัตกรรม 
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ระดับ 
ลักษณะคุณภำพผลงำนนวัตกรรม 

ผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม 
ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ 

เพื่ อพิจารณาความพร้อมขององค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ น า ม า
ประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

 (A)  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และ 
 เ ป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ

กระบวนการที่มีความแตกต่างจากเดิม
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น 
หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงข้ึน หรือ  

 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ขั้ น เ ท ค โ น โ ล ยี  
( Technology Readiness Level : 
TRL) ในระดับ 5 ข้ึนไป ที่ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่า
ท า ง าน ได้ จ ริ ง  เป็ นต้ นแบบระบบ
สมบู รณ์  ( full function prototype) 
ส า ม า ร ถ ส า ธิ ต ก า ร ท า ง า น ใ น
สภาพแวดล้อมจริง ตามมาตรฐานสากล 
และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลงานด้วยการน าไปใช้ประโยชน์ใน
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  ( Commercialization) 
หรือ ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะและเห็น
ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นท่ีประจักษ์ หรือ 
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
(Economic Value Added :  EVA)  ที่
สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิ เคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิง
ระบบหรือเชิงกลไกที่ก่อให้ เกิดการ
พัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่าย
ภาคส่วน (Consortium) หรือชุมชน ที่
ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา 
หรือ มาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น 
หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ
ความรู้ แ ละ เทค โน โ ลยี ด้ านสั งคม 
(Social Readiness Level :  SRL)  ใน
ระดับ  5  ขึ้ น ไป  ที่ แนวทางในการ
แก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูก
น า เ ส น อแก่ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ยที่
เกี่ยวข้อง หรือ  

 สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในสิ่งแวดล้อมอื่น ร่วมกับการปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา 
รวมถึงการทดสอบแนวทางการพัฒนา 
การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่

 มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการ
ถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังองค์กร
หรือเครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่น หรือ 
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
(Economic Value Added :  EVA)  ที่
สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิ เคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
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ระดับ 
ลักษณะคุณภำพผลงำนนวัตกรรม 

ผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม 
ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ 

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 (A+)  เ ป็ น ผ ล ง า น น วั ต ก ร ร ม ที่ มี ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีการบูรณาการ
ศาสตร์ที่น าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่
หรือ กระบวนการใหม่ หรือ 

 เป็นการเพิ่มคุณภาพและคุณสมบัติ
ใหม่ๆ (key features) ของผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าง 
มีนัยส าคัญ หรือ 

 เกิดการขยายผลที่น าไปสู่ การจัดตั้ ง
ธุ ร กิ จ ใหม่  (Entity Creation)  อ าทิ  
จั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท วิ ส า ห กิ จ เ ริ่ ม ต้ น 
(Startup)/Spin-off) หรือการพัฒนา 
หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น 
หรือ แสดงให้ เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี  
( Technology Readiness Level : 
TRL) ในระดับ 8 ขึ้นไป เป็นเทคโนโลยี
ที่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
พร้อมน าไปใช้งานจริงในภาคการผลิต
และบริ การ  ( fully qualified)  หรื อ
ประสบผลส าเร็จในการใช้งานจริง 
(proven) ตามมาตรฐานสากล และ

 ได้ รั บการยอมรับระดับชาติ  หรื อ
นานาชาติและถูกน าไปใช้ประโยชน์ใน
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  ( Commercialization) 
หรือ ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้าง 
หรือ ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
แบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศ หรือ 
ก่อให้ เกิดสิ่ งใหม่ ในอุตสาหกรรมที่
น าไปสู่การผลิตหรือบริการมูลค่าสูง 
หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added :  EVA)  ที่
สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิ เคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมี
การน าไปใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิง
ระบบหรือเชิงกลไก หรือ การสร้าง
หน่วยธุรกิจที่ท างานลักษณะไม่แสวงหา
ก า ไ ร แ บ บ  social enterprise ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครฐั 
นวัตกรรมสังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วย
เช่ือมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิง
สังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน) 
ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือ การ
พัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่
สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม 
(Social Readiness Level :  SRL)  ใน
ระดับ 8 ขึ้น ไป ที่มี การ เสนอแนว
ทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบ
แผนการด าเนินงานที่สมบูรณ์และได้รับ
การยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้
น าไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
ได้จริง ตามมาตรฐานสากล และแสดง

 น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับ
พื้นที่ เขตภูมิสั งคมหรือจังหวัดหรือ
ภูมิภาคหรือประเทศ หรือ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ ได้รับ
รางวัลนวัตกรรมทางสังคมหรือรางวัลที่
เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรม จาก
องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added : 
EVA)  ที่ สู ง ขึ้ น  โ ดยมี หลั กฐานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ 
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ระดับ 
ลักษณะคุณภำพผลงำนนวัตกรรม 

ผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม 
ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ ด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ด้ำนผลลัพธ์/ผลกระทบ 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

ให้ เห็นถึ งศักยภาพในการน า ไปใ ช้
ประโยชน์ได้จริง 
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13. หลักเกณฑ์กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยผลงำนนวัตกรรมโดยวิธีพิเศษ  
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรมโดยวิธีพิเศษเป็นการพิจารณาอนุมัติ

ต าแหน่งทางวิชาการในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือผู้ที่ได้รับการสรรหามีคุณสมบัติที่โดดเด่น 
ผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านคุณสมบัติ และคุณภาพของผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรอง
ศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ หรือ 
ศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นไม่ได้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ มาก่อน  

องค์ประกอบของเกณฑ์การพิจารณารูปแบบพิเศษประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เกณฑ์ด้านคุณสมบัติ
ประจ าต าแหน่ง และเกณฑ์ด้านผลงานนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 

13.1 เกณฑ์ด้ำนคุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง สอดคล้องกับต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ ์
ดังตารางที่ 4 เช่นเดียวกันกับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีปกติ 

13.2 เกณฑ์ด้ำนผลงำนนวัตกรรม การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรมด้วย
วิธีพิเศษ ผู้เสนอผลงานสามารถส่งผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคมซึ่งมีรูปแบบ
ผลงาน 4 รูปแบบ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากโครงการนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอด  
เชิงพาณิชย์ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากโครงการนวัตกรรมทางสังคม และผลงานนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับ
การขยายผลในวงกว้าง ซึ่งเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ 4 ด้าน ในข้อ 3.3 โดยพิจารณาจากระดับคุณภาพของผลงาน และระดับของผลลัพธ์หรือผลกระทบ 
ที่สอดคล้องตามคุณสมบัติประจ าต าแหน่งดังตารางที่ ๕ 
ตำรำงท่ี ๖ จ ำนวนผลงำนและระดับคุณภำพของผลงำนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง 17 

ต ำแหน่ง 
วิธีปกติ 

วิธีพิเศษ* 
วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ระดบั B - ระดับ B 
รองศาสตราจารย ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง ระดบั B อย่างน้อย 1 เรื่อง ระดบั A วิธีที่ 1 ระดับ A 

ศาสตราจารย ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง ระดบั A อย่างน้อย 1 เรื่อง ระดบั A+ วิธีที่ 1 ระดับ A+ 
* หมายเหตุ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

14. ขอบเขตกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยผลงำนนวัตกรรมโดยวิธีปกติและวิธีพิเศษ 
14.1 การพิจารณาจะมุ่งเน้นระดับของการน าผลงานไปใช้ประโยชน์จริง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ 

ของบุคคลสอดคล้องกับคุณสมบัติประจ าต าแหน่งที่จะพิจารณา โดยผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการอาจเสนอผลงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาการเดิมตามต าแหน่งวิชาการปัจจุบันหรือ

                                           
 

17 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
หมวดที่ 2 ข้อ 16 กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม และ ข้อ 19.1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
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แตกต่างจากสาขาวิชาการเดิมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

14.2 สามารถขอเปลี่ยนจากการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบเดิม (การตีพิมพ์) มาสู่การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรมได้ 18 

14.3 ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกัน
หรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงาน
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้ งหนึ่ ง ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้ งแต่วันที่สภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติก าหนดหรือไม่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอ
คนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่
ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้ นโดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่ อีก เว้นแต่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงาน
ที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงาน
นั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคมหากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดหรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้อง
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 19 

15. แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

15.1 แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยผลงำนนวัตกรรม  
แนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานนวัตกรรมสามารถด าเนินการโดยผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเสนอผลงานด้วยตนเอง หรือสถาบันอุดมศึกษาเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อคณะกรรมการฯ ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณสมบัติโดดเด่นซึ่งต้องได้รับความยินยอม
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

15.2 แนวทางจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลเพื่อการเสนอผลงานด้านนวัตกรรม 
เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการเสนอและพิจารณาผลงานนวัตกรรมได้ชัดเจนขึ้น คู่มือนี้ได้แสดงความ

เชื่อมโยงจากเป้าหมายของการสร้างผลงานนวัตกรรม การจ าแนกประเภทผลงานนวัตกรรม การก าหนด
หลักเกณฑ์และการรวบรวมเอกสารเพื่อการเสนอขอรับการพิจารณาดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

                                           
 

18 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
หมวดที่ 2 ข้อ 19 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 
19 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
หมวด 2 ข้อ 21 
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15.2.1 ผลงานนวัตกรรมต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ตรงกับเป้าหมายของการ
น าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งใน 
๔ ด้าน (อาจมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้)  

15.2.2 ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๗ รูปแบบ หรือ
เป็นนวัตกรรมด้านสังคม อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๕ รปูแบบก็ได้  

15.2.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาประกอบไปด้วยเอกสาร ๓ ประเภท ประกอบด้วย  
15.2.3.1 เอกสารที่ผู้เสนอขอต้องจัดท าขึ้น ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง

คุณสมบัติประจ าต าแหน่งที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ตามหัวข้อ ๑๐.๑ 
15.2.3.2 เอกสารที่ผู้เสนอขอต้องจัดท าขึ้น ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงาน

นวัตกรรมเอกสารตามหัวข้อ ๑๐.๒ ที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการพัฒนา
ผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตาม
ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ทั้งนี้การ
นับจ านวนเรื่องของผลงานจะพิจารณาจากเอกสารส่วนนี้เนื่องจากเป็น
เอกสารที่อธิบายกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นก าหนดโจทย์ กระบวนการพัฒนา 
การใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ จนถึงการสรุปด้านผลลัพธ์หรือผลกระทบ 

15.2.3.3 เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ ตามหัวข้อ ๑๐.๓ มัก
เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนานวัตกรรรมอยู่แล้ว อาทิ 
เอกสารที่แสดงการได้รับทุนส าหรับด าเนินการ รายงานผลการด าเนินการ 
การจดทะเบียน 

 
ภำพที่ 1 ควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำย ประเภทผลงำน หลักเกณฑ์และเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 



 

24/56 
 
 

โดยตารางที่ 7 แสดงความเชื่อมโยง (mapping) ระหว่างเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมกับข้อมูลที่
น ามาใช้ในการจัดท ารายงานสรุปและเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาผลงานนวัตกรรม ซึ่ง
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังภาพที่ 2 

 
ภำพที่ 2 รูปแบบกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและสังคม 

จากภาพที่ 2 ผลงานในกลุ่ม Innovation#๑ หมายถึง ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากโครงการ
นวัตกรรม (Innovation development/commercializable R&D stage) (๗.๑.๑) ในกรณีที่เป็นผลงาน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และ ผลงานนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการขยายผลในวงกว้าง (Social innovation 
scaling phase) (๗.๒.๒) ในกรณีที่เป็นผลงานนวัตกรรมด้านสังคม  

ผลงานในกลุ่ม Innovation#๒ หมายถึง ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์  
(Innovation deployment/technology transfer stage) (๗.๑.๒) ในกรณีที่ เป็นผลงานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี และผลงานนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการขยายผลในวงกว้าง (Social innovation scaling 
phase) (๗.๒.๒) ในกรณีที่เป็นผลงานนวัตกรรมด้านสังคม  

มีข้อสังเกตว่า ผลงานในกลุ่ม Innovation#๑ มักจะไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) ในขณะที่ Innovation#๒ จะมีความชัดเจนเรื่องการใช้ประโยชน์กับจากทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือการได้รับการยอมรับและการขยายผลในวงกว้าง (scaleup)  
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ตำรำงที่ ๗ ควำมเชื่อมโยง (mapping) ระหว่ำงเส้นทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมกับข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำร
จัดท ำรำยงำนสรุปและเอกสำรหลักฐำนเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำผลงำนนวัตกรรม  

 

 

   

หมวดเอกสำร 
จ ำแนกตำม  
I&E Output 

ข้อมูล  
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I&E Career Preparation 

1.๑ Student & researcher trained/mentored  ¡ ¡  ¡

1.๒ Startups under faculty mentorship     ¡

1.๓ I&E skill into classroom  ¡ ¡  ¡

1.๔ I&E curricular development  ¡ ¡  ¡

1.5 Consulting/Training  ¡ ¡  ¡

I&E Engagement 2.๑ สร้างเครือข่ายการท างาน  ¡ ¡  ¡
      

Intellectual Property 

3.๑ Patent applications  
  ¡ 

3.๒ Patent award    ¡ 

3.3 Trademark    ¡ 

3.4 Tangible research property     ¡ 

3.5 Germplasm protection    ¡ 

3.6 Invention disclosure    ¡ 

3.7 Novel data products    ¡ 

3.8 Novel process & procedure    ¡ 

3.9 Installation of creative work    ¡ 

3.๑0 Trade secrets & know how    ¡ 

3.๑1 บัญชีนวัตกรรมไทย    ¡ 

Entity Creation 

๔.๑ Startup/spinout organization/foundation 
 

   ¡

๔.๒ การจัดตั้งหน่วยงาน/การร่วมลงทุน 
 

   ¡

๔.๓ ข้อมูลรายได้จากการใช้ประโยชน ์
 

   ¡

๔.๔ ข้อมูลการจ้างงาน 
 

   ¡

Sponsored Research 
5.๑ Industry sponsored activities   ¡  ¡

5.๒ Non-profit and foundation support   ¡  ¡

5.3 รายงานผลของโครงการ   ¡  ¡

Use & Licensing 

6.๑ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ์     ¡

6.๒ ค่าตอบแทนการใช้สิทธ ิ     ¡

6.๓ การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์/บรกิาร   ¡  ¡

6.๔ การประเมินผลลัพธห์รือผลกระทบ   ¡  ¡

6.๕ การประเมินผลกระทบจากองค์กรอิสระ   ¡  ¡

 
  

เส้นทำงกำรพัฒนำ 
นวัตกรรม 

ท าเป็นรายงานสรุป
ด้านคุณสมบตัิ 

(๑๐.๑) 

ส่งเป็นเอกสาร/
หลักฐานแนบ 

(๑๐.๓) 

รายงานสรุปการพัฒนานวัตกรรม (๑๐.๒) :  แบบท่ี ๑     แบบท่ี ๒ 
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ภำพที่ 3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรนวัตกรรมกับรำยงำนสรุปกำรพัฒนำนวัตกรรม (๑๐.๒) 

ในการจัดเตรียมเอกสารรายงานสรุปการพัฒนานวัตกรรม (๑๐.๒) นั้นมีความส าคัญต่อการพิจารณา
ผลงานด้านนวัตกรรมอย่างมากเนื่องจากเอกสารดังกล่าวช่วยท าให้เข้าใจตลอดกระบวนการทางนวัตกรรมไป
จนถึงการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ซึ่งเอกสารรายงานสรุปการพัฒนานวัตกรรมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ไม่
น้อยไปกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

๑) ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ ซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนจะแสดงให้เห็นว่าผู้พัฒนา
นวัตกรรมได้เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี หากมีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิควิธีการก็ช่วย
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้พัฒนานวัตกรรมได้อีกช่องทางหนึ่ง ข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
ที่สามารถอธิบายถึงสภาพปัญหาจะช่วยท าให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อน
การพัฒนานวัตกรรมและหลังการน าผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ น าไปสู่การประเมินผลลัพธ์
หรือผลกระทบได้  

๒) ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท า
ให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีที่ท าให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย หรือ วิธีที่ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ใหม่ในประเทศจาก
กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา 

๓) ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหา สามารถเสนอข้อมูลที่เป็นผลงานอ่ืนๆ 
ก่อนการพัฒนานวัตกรรม ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในระหว่างการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการแสดง
ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ที่อาจเป็นการจดแจ้งผลงาน การเผยแพร่ผลงาน ซึ่งหากข้อมูล
ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกันก็จะท าให้สามารถพิจารณาความเชี่ยวชาญได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

๔) ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ ข้อมูลส่วนนี้จะ
ช่วยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลงานนวัตกรรม และอาจเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์หรือผลกระทบ
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได ้
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๕) ค าอธิบายถึงการด าเนินการ/การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ เป็นการสรุปภาพรวมของการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์ที่อาจรวมถึง การจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพหรือการจัดตั้งองค์กรลักษณะ
เดียวกันกับข้อมูลการต่อยอด/สร้างมูลค่าเพ่ิม การน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การ
น าไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ การขึ้นทะเบียนผลงานเพ่ือน าไปใช้เชิงพาณิชย์ การขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นต้น   

๖) ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นการสรุปโดยย่อจากรายงานข้อมูลการ
ประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศใน
มิติต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการส่วนกลาง 
(การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ หรือการ
พัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ) หรือ การประเมินผลกระทบจากองค์กรอิสระ 
ที่แสดงถึงรายได้ที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการเติบโต
ขององค์กรธุรกิจ หรือมูลค่าที่เกิดจากการจ้างงานเพ่ิม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  รายงานผลจากโครงการที่ได้การสนับสนุนโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไร
หรือมูลนิธิ รายงานผลของโครงการสนับสนุนการน าผลงานไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานรัฐ เป็น
ต้น 

ซึ่งภาพที่ 3 แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกับกระบวนการนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้เตรียมข้อมูลและผู้
ประเมินสามารถก าหนดหรือวิเคราะห์ประเด็นการพิจารณาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจากภาพ
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่นอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมอย่างเช่น ภูมิหลังด้านองค์ความรู้หรืองานทางด้านการ
เรียนการสอน งานวิชาการที่ผ่านมาสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถขอผู้ของผลงานในการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนางานนวัตกรรมดังกล่าวได้อย่างดี  

16. แนวทำงจัดเตรียมข้อมูลผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี 
ข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอผลงานด้านนวัตกรรมประกอบไปด้วยข้อมูลและเอกสารที่

สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ๒ ส่วน ได้แก่ คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีแนวทาง
จัดเตรียมรายการเอกสารดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑6.1 คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง เป็นการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารในด้านบทบาทส าคัญในการ

ถ่ายทอดและส่งเสริมการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีศักยภาพในการสร้างทีมงาน/เครือข่าย/บัณฑิต 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ 

ตำรำงท่ี ๘ กำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรบทบำทของผู้เสนอผลงำนตำมระดับต ำแหน่ง 

ล ำดับ ด้ำนบทบำทหน้ำท่ี ผศ. รศ. ศ. เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
บทบำทกำรสร้ำงทีมงำนหรือเครอืข่ำย 

1 เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ผ่านการเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎี
นิพนธ์  หรือ  การน าบุคลากรเข้ า ไปมีส่วนร่ วมใน
โครงการวิจัย 

ü ü ü ๑๐.๑ 
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ล ำดับ ด้ำนบทบำทหน้ำท่ี ผศ. รศ. ศ. เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
2 บทบาทส าคัญในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับ

ภายใน หรือ ภายนอกองค์กร อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  

ü ü ๑๐.๑ 

บทบำทกำรเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ 
3 มีส่วนร่วม หรือ มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงรับโจทย์

จากผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้
ประโยชน์ 

ü   ๑๐.๑ 

4 เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์  ü ü ๑๐.๑ 
บทบำทในกำรผลักดันกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

5 มีบทบาทส าคัญในคณะท างานในการผลักดันการน า
ผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ü   ๑๐.๑ 

6 เป็นผู้น าโครงการในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์  

ü  ๑๐.๑ 

7 เป็นผู้น าแผนงานหรือเจ้าของทฤษฎีโครงการขนาดใหญ่ 
ในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

  ü ๑๐.๑ 

 
ในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ เอกสารที่เสนอขอผลงานจะประกอบด้วย

ประวัติของผู้เสนอผลงาน (๑๐.๑) คุณสมบัติประจ าต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนด ข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากร ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอื่น  

ด้านการพัฒนาบุคลากรสามารถจัดเตรียมเพ่ิมเติมจากข้อมูลผลการพัฒนานักศึกษาและนักวิจัยผ่าน
การอบรม/พ่ีเลี้ยงในการด าเนินงาน  ข้อมูลผลการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผู้เรียนและสตาร์ทอัพโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรของสถาบันการศึกษา ข้อมูลการบูรณาการทักษะด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใน
ชั้นเรียน ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรโดยอาศัยความรู้ทางด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรผ่านทางการให้ค าปรึกษา (Consulting) หรือฝึกอบรม (Training) หรือจากเอกสารส่วนอ่ืนที่
สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ลักษณะเดียวกัน 

ในด้านการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืนสามารถใช้ข้อมูลจากการสร้างเครือข่ายการ
ท างานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม, ภาครัฐ, หน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร, มูลนิธิ, ชุมชน ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือกระบวนการที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์นวัตกรรม  

๑6.๒ กำรจัดเตรียมและตรวจสอบผลงำนนวัตกรรม 
๑) ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของผลงำนวิชำกำรด้ำนนวัตกรรมกับกำรพัฒนำ

ประเทศ 
ผลลัพธ์หรือผลกระทบของผลงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ

วัดผลได้ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ของประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างร่วมกันดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี ๙ ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรตรวจสอบเป้ำหมำยของผลงำน 

ล ำดับ 
เป้ำหมำยกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ 

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน  ๑๐.๒, ๑๐.๓ 
2 การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  ๑๐.๒, ๑๐.๓ 
3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๐.๒, ๑๐.๓ 
4 การพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ ๑๐.๒, ๑๐.๓ 

หมำยเหตุ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาจตอบเป้าหมายมากกว่าหน่ึงด้านก็ได้ ให้ระบุข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายดังกล่าว สามารถอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอผลงานได้ 

 

ในประเด็นการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมกับการ
พัฒนาประเทศจะไม่เป็นการประเมินระดับของผลลัพธ์หรือผลกระทบตามระดับของผลงานวิชาการ แต่จะเป็น
การตรวจสอบว่าผลงานนวัตกรรมนี้ได้มีการน าไปใช้แล้วส่งผลให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายทั้ง ๔ ด้านข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันหรือไม่ ซึ่งประเมินสามารถพิจารณาจาก 
1) หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ
จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการส่วนกลาง (การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและขจัดความยากจน การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการ
ภาครัฐ) หรือ 2) รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ ที่แสดงถึงรายได้ที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเกิดขึ้น
จากการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการเติบโตขององค์กรธุรกิจ หรือมูลค่าที่เกิดจากการจ้างงาน
เพ่ิม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ๓) จากเอกสารอื่น ๆ อาทิ รายงาน
หรือข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ( Industry sponsored activities) เอกสาร
ประเภทรายงาน (Technical Report) รายงานผลจากโครงการที่ได้การสนับสนุนโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไร
หรือมูลนิธิ (Non-profit and foundation support) รายงานผลของโครงการสนับสนุนการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานรัฐ อาทิ ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ (Government 
commercialization programs) อาทิ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (TED Fund) เป็นต้น ทั้งนี้รายงานจากโครงการต่าง ๆ ต้องสามารถแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได ้

๒) ควำมสอดคล้องกับประเภทของผลงำนนวัตกรรม 
เนื่องจากลักษณะของผลงานนวัตกรรมมีความหลากหลาย โดยผลงานที่สามารถน ามาขอก าหนด

ต าแหน่งผลงานทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม ในกลุ่มนี้จะเป็นผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
(Technology/process innovation) และเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้สามารถน าผลงาน
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ผลงานที่เสนอจะต้องสอดคล้อง
กับประเภทผลงานรายการใดรายการหนึ่ง หรือ หลายรายการร่วมกันได้ดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี ๑๐ กำรตรวจสอบประเภทของผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี 

ล ำดับ ประเภทของผลงำนนวัตกรรม 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

1 เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือ ความรู้เชิงปฏิบัติการที่แตกต่าง
จากอดีต (Cutting-edge technology, Advance new technology, Know-how) 

๑๐.๒ 

2 เป็นผลงานที่มีการบูรณาการที่น าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่  (Multidisciplinary 
character of leading-edge technology) 

๑๐.๒ 

3 เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส าหรับใช้ประโยชน์ใน
ภาคการผลิตและบริการ (Discover new knowledge/ Test application of 
theory) 

๑๐.๒ 

4 เป็นผลงานที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
(Appropriate technology) ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และส่งผลกระทบ
ตามระดับที่ก าหนด 

๑๐.๒ 

5 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะที่มีความส าคัญสูงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดิม 
(Solutions to specific problems) 

๑๐.๒ 

6 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์หรือ กระบวนการใหม่ (New products/New processes) 
ด้วยองค์ความรู้ใหม่ หรือกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse engineering)  

๑๐.๒ 

7 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ  ( Improved products/ Improve 
process) ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญด้วยองค์ความรู้ใหม่ หรือกระบวนการวิศวกรรม
ย้อนรอย (Reverse engineering)  

๑๐.๒ 

หมำยเหตุ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือด้านสังคมอาจตรงกับประเภทผลงานข้างต้นมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ ให้ระบุ
ข้อมูลที่เช่ือมโยงกับประเภทดังกล่าว สามารถอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอผลงานได้ 

 
ในประเด็นด้านความสอดคล้องกับประเภทของผลงานนวัตกรรมนี้ จะเป็นเพียงการจัดเตรียมและ

ตรวจสอบเบื้องต้นว่าผลงานที่ผู้เสนอขอตรงกับประเภทของผลงานนวัตกรรมที่ก าหนดไว้ในประกาศซึ่งจะมีผล
ต่อการพิจารณาด้านคุณภาพต่อไป ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ค าว่าใหม่ในที่นี้จะอ้างอิง “นิยามเรื่องความใหม่” ที่ได้
กล่าวไว้ในคู่มือนี้ช่วงต้นแล้ว กล่าวคือ ค าว่าใหม่ครอบคลุมถึง ใหม่ในระดับองค์กร ใหม่ในระดับธุรกิจหรือ
ตลาด ใหม่ในระดับอุตสาหกรรม ใหม่ในระดับประเทศ หรือ ใหม่ในระดับนานาชาติ 

๓) ระดับคุณภำพของผลงำน 
ระดับคุณภาพของผลงานนวัตกรรมสัมพันธ์กับระดับของผลลัพธ์และระดับการน าผลงาน 

ไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะต้องสอดคล้องกันทั้งสองด้านแสดงดังตารางที่ 11 และตารางท่ี 12  

ตำรำงท่ี ๑๑ กำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรส ำหรับผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระดับคุณภำพ ระดับผลลัพธ์/ผลกระทบ เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
B  น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบทางบวกต่อ
ผู้ใช้งาน หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิง
สังคม และเศรษฐกิจ 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 
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ระดับคุณภำพ ระดับผลลัพธ์/ผลกระทบ เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
A  น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานด้วยการน าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือ ใช้ประโยชน์สู่
สาธารณะและเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์ หรือ สร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที่สูงข้ึน 
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

A+  ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติและถูกน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือ ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ
ในวงกว้าง หรือ ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่
ระดับประเทศ หรือ ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่น าไปสู่การ
ผลิตหรือบริการมูลค่าสูง หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

หมำยเหตุ เอกสารอ้างอิงพิจารณาจากรายละเอียดของหลักฐานประกอบการพิจารณาด้านผลงานที่ระบุไว้ในตารางที่ ๓ 

ในกรณีระดับคุณภาพ “B” ผลงานดังกล่าวต้องสามารถระบุปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้งานได้
อย่างชัดเจน ผู้เสนอผลงานได้ก าหนดวัตถุประสงค์ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้ตรงประเด็น และเสนอวิธีการหรือใช้องค์ความรู้จนน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ดังกล่าว จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งต้องสามารถพิสูจน์ได้ 
(evidence) อย่างชัดเจน อาทิ มีการเก็บข้อมูลผลการน าไปใช้ประโยชน์และสามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
ระหว่างก่อนการใช้กับหลังการใช้ประโยชน์ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในกรณีระดับคุณภาพ “A” สามารถพิจารณาได้หลายกรณี ดังนี้ 
 หลักฐานเรื่ององค์ความรู้ที่ผู้เสนอน าไปต่อยอดสู่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความ

แตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงขึ้น หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็น
ต้นแบบระบบสมบูรณ์ (full function prototype) สามารถสาธิตการท างานในสภาพแวดล้อม
จริง ตามมาตรฐานสากล ในตารางที่ ๓ ซ่ึงน าไปสู่การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเกิดการน าผลงานดังกล่าวน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมีการ
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงจากการน าผลงานดังกล่าวน าไปใช้ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ชัด 

 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเกิดการน าผลงานดังกล่าวน าไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ และมีการ
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงจากการน าผลงานดังกล่าวน าไปใช้ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ชัด   

ในกรณีระดับคุณภาพ “A+” สามารถพิจารณาได้หลายกรณีดังนี้ 
 มีหลักฐานเรื่ององค์ความรู้ที่ผู้เสนอน าไปต่อยอดสู่การจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพหรือการจัดตั้ง

องค์กรลักษณะเดียวกันกับข้อมูลการต่อยอด/สร้างมูลค่าเพ่ิม (Entity Creation) ในตารางที่ ๓ 
ซึ่งน าไปสู่การน าผลงานไปใช้ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัทหรือองค์กรดังกล่าว  

 ผลงานถูกน าไปใช้ประโยชน์ยกระดับเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) หรือ ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้าง สามารถพิจารณาได้ลักษณะ
เดียวกันกับกรณีระดับคุณภาพ “A” และให้พิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็น “เป็นที่ยอมรับ
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ระดับชาติ หรือนานาชาติ” โดยสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานในการขึ้นทะเบียนผลงาน
เพ่ือน าไปใช้เชิงพาณิชย์กับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ อาทิ ผลงานได้รับการขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลงานถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงในบริษัท/
องค์กร/ชุมชน ในระดับชาติ/นานาชาติ ประกอบกับความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญจาก
อุตสาหกรรม หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศ สามารถตรวจสอบ
จากความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 ผลงานที่ก่อให้เกิดหรือชักน าให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่น าไปสู่การผลิตหรือบริการมูลค่าสูง
สามารถตรวจสอบจากความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 

ในการพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบจากผลงานทุกระดับ ผู้ เสนอผลงานสามารถเลือกใช้ข้อมูล
จากแนวทางดังต่อไปนี้  

๑) หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ประเทศ (การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน การสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรม -
ชาติ หรือการพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ)  

๒) รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ ที่แสดงถึงรายได้ที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจาก
การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการเติบโตขององค์กรธุรกิจ หรือมูลค่าที่เกิดจากการ
จ้างงานเพิ่ม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๓) จากเอกสารอ่ืนๆ อาทิ รายงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 
(Industry sponsored activities)  เอกสารประเภทรายงาน (Technical Report) รายงานผล
จากโครงการที่ได้การสนับสนุนโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไรหรือมูลนิธิ  (Non-profit and 
foundation support) รายงานผลของโครงการสนับสนุนการน าผลงานไปใช้ประโยชน์โดย
หน่วยงานรัฐ 

ตำรำงท่ี ๑๒ กำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรส ำหรับกำรพิจำรณำระดับของกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

ระดับคุณภำพ ระดับของกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
B  เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

บริบทขององค์กรหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมีการด าเนินงานแบบ
ครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือ
การพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงข้ึน หรือ แสดงให้เห็นถึง
ขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ 3 
ขึ้นไป ที่ผ่านขั้นการพิสูจน์แนวคิด (proof-of-concept) และ
ส่ วนประกอบหรื อ ช้ินส่ วนต่ า ง  ๆ  ผ่ านการทดสอบ ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 
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ระดับคุณภำพ ระดับของกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
A  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และ 

 เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความแตกต่างจาก
เดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการพัฒนา หรือ
มาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงข้ึน หรือ  

 แสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : 
TRL) ในระดับ 5 ข้ึนไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการ
ทดสอบว่าท างานได้จริง เป็นต้นแบบระบบสมบูรณ์ (full function 
prototype) สามารถสาธิตการท างานในสภาพแวดล้อมจริง ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

A+  เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีการบูรณาการ
ศาสตร์ที่น าไปสู่การได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือ 

 เป็นการเพิ่มคุณภาพและคุณสมบัติใหม่ๆ (key features) ของ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือ 

 เกิดการขยายผลที่น าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Entity Creation) 
อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)/Spin-off) หรือการ
พัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือ แสดงให้เห็นถึงขั้น
เทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ 8 ขึ้น
ไป เป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้
งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (fully qualified) หรือประสบ
ผลส าเร็จในการใช้งานจริง (proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์  เกิดผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

หมำยเหตุ เอกสารอ้างอิงพิจารณาจากรายละเอียดของหลักฐานประกอบการพิจารณาด้านผลงานที่ระบุไว้ในตารางที่ ๓  

ในด้านระดับของการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ส าหรับกรณีระดับคุณภาพ “B” ผลงานดังกล่าวต้อง
มีข้อมูลหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุม “การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับบริบทขององค์กรหรือพ้ืนที่  

ในกรณีระดับคุณภาพ “A” ผลงานดังกล่าวครอบคลุมลักษณะผลงานระดับคุณภาพ “B”  
โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความแตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดีขึ้น หรือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็นต้นแบบระบบ
สมบูรณ์ (full function prototype) สามารถสาธิตการท างานในสภาพแวดล้อมจริง ตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ในกรณีระดับคุณภาพ “A” ผลงานดังกล่าวครอบคลุมลักษณะผลงานระดับคุณภาพ “A” สามารถ
พิจารณาได้หลายกรณีดังนี ้

 ผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ มีการบูรณาการศาสตร์ที่น าไปสู่การได้
เทคโนโลยีใหม่/กระบวนการใหม่ สามารถพิจารณาโดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
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นั้นหรือในอุตสาหกรรมนั้นๆ ในการพิจารณาความใหม่ ความเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว 

 เป็นนวัตกรรมที่มีการเพ่ิมคุณภาพและคุณสมบัติใหม่ๆ (key features) ของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยยะส าคัญ สามารถพิจารณาประกอบกับประเภทของ
ผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในสาขาหรืออุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กัน 

 เป็นนวัตกรรมที่เกิดการขยายผลที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Entity Creation) อาทิ จัดตั้ง
บริษัทสตาร์ทอัพ (Startup)/Spin-off/ระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation ecosystem)  
สามารถพิจารณาจากหลักฐานองค์ความรู้ที่ผู้เสนอน าไปต่อยอดสู่การจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ
หรือการจัดตั้งองค์กรลักษณะเดียวกันกับข้อมูลการต่อยอด/สร้างมูลค่าเพ่ิม (Entity Creation) 
ในตารางที่ ๓ น าไปสู่การน าผลงานไปใช้ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริษัทหรือองค์กรดังกล่าว  

๔) กำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม 
ผลงานนวัตกรรมจะต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับ ตามข้อก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2564 

๑6.๓ ตัวอย่ำงผลกำรพิจำรณำ 
การสรุปผลระดับคุณภาพของผลงาน ซึ่งแบ่งมิติของการพิจารณาออกเป็น ๑) ระดับผลลัพธ์/

ผลกระทบ และ ๒) ระดับของการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ให้พิจารณาผลของระดับคุณภาพโดยรวมจาก
ระดับของมิติท่ีได้ระดับคุณภาพที่น้อยกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๑๓ ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำระดับคุณภำพผลงำนนวัตกรรม 

ตัวอย่ำง 
ผลกำรพิจำรณำ ผลประเมินระดับ

คุณภำพของผลงำน ระดับของกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ 

ระดับผลลัพธ์/ผลกระทบ 

1 B A B 
2 A+ A A 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพตามเรื่องของเสนอขอผลงานแล้ว ระดับคุณภาพและจ านวนผลงาน
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระดับต าแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้ 

 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  
 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

   วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B    
     วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A   

 ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A    
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+ 
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จากการเสนอผลงาน สามารถสรุปได้ว่าผู้เสนอผลงานมีคุณสมบัติตามกรอบแนวทางการจัดท า
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในวงกว้าง 
(Guiding Principle) ดังแสดงในตารางที ่14 ดังนี้  

ตำรำงท่ี ๑๔ สรุปภำพรวมกำรพิจำรณำผลงำนนวัตกรรม 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ ค ำอธิบำย 
1. ควำมสอดคล้องของผลงำน

นวัตกรรมกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศ 

พิจารณาจากผลงานนวัตกรรมมีผลลัพธ์หรือผลกระทบสอดคล้องเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ 4 ด้านอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน  ได้แก่ การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจนการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิ ตและบริ ก าร  การพัฒนาสิ่ ง แวดล้ อมและความยั่ ง ยื นของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ 

2. ควำมสอดคล้องกับประเภท
ของผลงำนนวัตกรรม 

พิจารณาจากความสอดคล้องกับประเภทของผลงานนวัตกรรมกับรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือ หลายรายการใน 12 ประเภทผลงานนวัตกรรม (หัวข้อ 6 ผลงาน
นวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 

3. คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง เป็นการประเมินคุณสมบัติในด้านบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดและส่งเสริมการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีศักยภาพในการสร้างทีมงาน/เครือข่าย/บัณฑิต เพื่อ
เพิ่มความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 
 บทบาทการสร้างทีมงานหรือเครือข่าย
 บทบาทการเช่ือมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์
 บทบาทในการผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

4. ระดับคุณภำพผลงำน
นวัตกรรม 

พิจารณาจากระดับคุณภาพของผลงานนวัตกรรมซึ่งต้องสัมพันธ์กับระดับของผลลพัธ์
และระดับการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะต้องสอดคล้องกันท้ังสองด้าน 

17. แนวทำงจัดเตรียมข้อมูลผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม 
ข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอผลงานด้านนวัตกรรมประกอบไปด้วยข้อมูลและเอกสาร 

ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ๒ ส่วน ได้แก่ คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง และผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีแนวทาง
จัดเตรียมรายการเอกสารดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑7.1 คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง เป็นการเตรียมข้อมูลและเอกสารในด้านบทบาทส าคัญในการ
ถ่ายทอดและส่งเสริมการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีศักยภาพในการสร้างบัณฑิต ทีมงาน เครือข่ายการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ 

ตำรำงท่ี ๑๕ กำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรบทบำทของผู้เสนอผลงำนตำมระดับต ำแหน่ง 

ล ำดับ ด้ำนบทบำทหน้ำท่ี ผศ. รศ. ศ. เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
บทบำทกำรสร้ำงทีมงำนหรือเครอืข่ำย 

1 เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ผ่านการเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎี
นิพนธ์  หรือ  การน าบุคลากรเข้ า ไปมีส่วนร่ วมใน
โครงการวิจัย 

ü ü ü ๑๐.๑ 

2 บทบาทส าคัญในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับ
ภายใน หรือ ภายนอกองค์กร อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน 

ü ü ๑๐.๑ 
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ล ำดับ ด้ำนบทบำทหน้ำท่ี ผศ. รศ. ศ. เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
บทบำทกำรเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ 

3 มีส่วนร่วม หรือ มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงรับโจทย์
จากผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้
ประโยชน์ 

ü   ๑๐.๑ 

4 เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์  ü ü ๑๐.๑ 

บทบำทในกำรผลักดันกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 
5 มีบทบาทส าคัญในคณะท างานในการผลักดันการน า

ผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ü   ๑๐.๑ 

6 เป็นผู้น าโครงการในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์  

ü  ๑๐.๑ 

7 เป็นผู้น าแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ในการผลักดัน
การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระดับที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

  ü ๑๐.๑ 

 

ในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ เอกสารที่เสนอขอผลงานจะประกอบด้วย
ประวัติของผู้เสนอผลงาน (๑๐.๑) คุณสมบัติประจ าต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนด ข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากร ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอื่น  

ด้านการพัฒนาบุคลากรสามารถจัดเตรียมเพ่ิมเติมจากข้อมูลผลการพัฒนานักศึกษาและนักวิจัยผ่าน
การอบรม/พ่ีเลี้ยงในการด าเนินงาน  ข้อมูลผลการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผู้เรียนและสตาร์ทอัพโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรของสถาบันการศึกษา ข้อมูลการบูรณาการทักษะด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใน
ชั้นเรียน ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรโดยอาศัยความรู้ทางด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรผ่านทางการให้ค าปรึกษา (Consulting) หรือฝึกอบรม (Training) หรือจากเอกสารส่วนอ่ืนที่
สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ลักษณะเดียวกัน 

ในด้านการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืนสามารถใช้ข้อมูลจากข้อมูลการสร้างเครือข่าย
การท างานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม , ภาครัฐ, หน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร, มูลนิธิ, ชุมชน ฯลฯ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือกระบวนการที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์นวัตกรรม  

๑7.๒ ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม 
๑) ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของผลงำนวิชำกำรด้ำนสังคม 

ผลลัพธ์หรือผลกระทบของผลงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ
วัดได้ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ของประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ ง  
หรือหลายอย่างร่วมกนัดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๑๖ กำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรเพื่อกำรตรวจสอบเป้ำหมำยของผลงำน 

ล ำดับ 
เป้ำหมำยกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ 

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน  ๑๐.๒, ๑๐.๓ 
2 การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  ๑๐.๒, ๑๐.๓ 
3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๐.๒, ๑๐.๓ 
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ล ำดับ 
เป้ำหมำยกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ 

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

4 การพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ ๑๐.๒, ๑๐.๓ 
หมำยเหตุ ผลงานนวัตกรรมด้านสังคมอาจตอบเป้าหมายมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ ให้ระบุข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์  
หรือผลกระทบที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายดังกล่าว สามารถอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอผลงานได้ 

 
ในประเด็นด้านความสอดคล้องกับเป้าหมายของผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมกับการพัฒนา

ประเทศนี้ จะไม่เป็นการประเมินระดับของผลลัพธ์หรือผลกระทบตามระดับของผลงานวิชาการ แต่จะเป็น  
การตรวจสอบว่าผลงานนวัตกรรมนี้ได้มีผลลัพธ์หรือผลกระทบได้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง ๔ ด้านข้างต้น
อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างร่วมกันหรือไม่ ซึ่งผู้ประเมินสามารถพิจารณาจาก 1) หลักฐาน 
การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ (การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและ
บริการภาครัฐ) หรือ 2) รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ ที่แสดงถึงรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการเติบโตขององค์กรธุรกิจ หรือมู ลค่าที่เกิดจาก 
การจ้างงานเพ่ิม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ๓) จากเอกสารอ่ืนๆ 
อาทิ รายงานผลจากโครงการที่ได้การสนับสนุนโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไรหรือมูลนิธิ (Non-profit and 
foundation support) รายงานผลของโครงการสนับสนุนการน าผลงานไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานรัฐ อาทิ 
ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ (Government commercialization programs) 
ทั้งนี้รายงานจากโครงการต่างๆ ต้องสามารถแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์
ได ้

๒) ควำมสอดคล้องกับประเภทของผลงำนนวัตกรรม 
เนื่องจากลักษณะของผลงานนวัตกรรมมีความหลากหลาย ผลงานด้านนวัตกรรมที่สามารถน ามา  

ขอก าหนดต าแหน่งผลงานทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม ในกลุ่มนี้จะเป็นผลงานนวัตกรรมด้านสังคม 
(Social innovation) และเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้สามารถน าผลงานนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ได้จริงและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ผลงานจะต้องสอดคล้องกับประเภทผลงาน
รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการร่วมกันได้ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๑๗ กำรตรวจสอบประเภทของผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม  

ล ำดับ ประเภทของผลงำนนวัตกรรม 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

๑ เป็นนวัตกรรมภาครัฐ (Public sector innovation) หรือนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy 
innovation) ที่มีการคิดค้น ออกแบบหรือก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
เป้าประสงค์ใหม่ขึ้น หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์หรือพฤติกรรม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการ นวัตกรรมองค์กร/ประชาสังคม 

๑๐.๒ 

๒ เป็นนวัตกรรมสังคมดิจิทัล (Digital social innovation) อาทิ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาความมีส่วนร่วมประชาธิปไตย การเข้าถึงการบริการของผู้ด้อยโอกาส การพัฒนา
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การระดมทุนพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาเมือง  

๑๐.๒ 
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ล ำดับ ประเภทของผลงำนนวัตกรรม 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

๓ เป็นนวัตกรรมหน่วยเช่ือมโยง ( Intermediaries) ที่สามารถพัฒนากลไกการส่งเสริม
นวัตกรรม อาทิ  การน าผู้ เ ช่ียวชาญ เครือข่าย กลไกการบ่มเพาะ ( Incubator or 
accelerator) การระดมทุนและเช่ือมโยงตลาดอันน าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
นิเวศน์นวัตกรรม 

๑๐.๒ 

๔ เป็นนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม (Social economy) ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่ที่อาศัยรูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) หรือการจัดตั้งหน่วย
ธุรกิจ 

๑๐.๒ 

๕ เป็นนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing and collaborative economy) อาทิ การ
ลดอาหารเหลือท้ิง การเพิ่มการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีและทรัพย์สิน 

๑๐.๒ 

หมำยเหตุ ผลงานนวัตกรรมด้านสังคมอาจตรงกับประเภทผลงานข้างต้นมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ ให้ระบุข้อมูลที่เช่ือมโยงกับ
ประเภทดังกล่าว สามารถอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอผลงานได้ 

 
ในประเด็นด้านความสอดคล้องกับประเภทของผลงานนวัตกรรมนี้ จะเป็นเพียงการจัดเตรียมและ

ตรวจสอบเบื้องต้นว่าผลงานที่ผู้เสนอขอตรงกับประเภทของผลงานนวัตกรรมที่ก าหนดไว้ในประกาศซึ่งจะมีผล
ต่อการพิจารณาด้านคุณภาพต่อไป  

๓) ควำมเป็นนวัตกรรมทำงสังคม 
จากนิยามของนวัตกรรมทางสังคม 20 ในการประเมินผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ผู้ขอสามารถ

ตรวจสอบความเป็นนวัตกรรมทางสังคมได้จากค าถามต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๑๘ แนวทำงกำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรส ำหรับกำรตรวจสอบควำมเป็นนวัตกรรมทำงสังคม 

ล ำดับ ควำมเป็นนวัตกรรมทำงสังคม 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

1 เป็นแนวคิดใหม่หรือเป็นประเด็นปญัหาที่ยังไมไ่ดร้ับการแกไ้ขหรือไม ่ ๑๐.๒ 
2 เป็นโครงการที่มีความร่วมมือใหม่ ๆ หรือกลไกใหม่ ๆ หรือการมสี่วนร่วมของผู้เล่นใหม่ ๆ  ๑๐.๒ 
3 การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากนวัตกรรมนี้สามารถแก้ปญัหาที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่

ดีกว่าวิธีเดิม ๆ หรือไม่  
๑๐.๒ 

4 เป็นการแก้ปัญหาหรือท าใหส้ังคมหรือส่วนรวมดีขึ้นหรือไม่  ๑๐.๒ 
๕ เป็นความพยายามที่จะแก้ปญัหาทีใ่หญ่ ยาก เคยแกไ้ม่ได้ หรือปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนหรือไม่  ๑๐.๒ 
๖ การใช้ชีวิตของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะดีขึ้นจากนวัตกรรมหรอืไม่  ๑๐.๒ 

                                           
 

20 นวัตกรรมทางสังคมมีผู้นิยามไว้หลากหลายแต่ยังไม่สามารถก าหนดร่วมเป็นนิยามเดียวกนัได้จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามนิยามของนวัตกรรมทาง
สังคมทั้งหลายจะมีความคล้ายคลึงกันในเชิงเป้าหมาย ในที่นี้จึงขอยกนิยามนวัตกรรมทางสังคมที่เผยแพร่ใน Phills Jr J R, Deiglmeier K, & 
Miller D T, ‘Rediscovering Social Innovation’, Stanford Social Innovation Review, vol. 6:4, 2008 pp. 34-43. คือ “แนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหาสังคมที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยั่งยืนหรือมากกว่าแนวทางแก้ไขที่มีอยู่ และคุณค่าที่สร้างขึ้นจะเกิดขึ้นกับสังคม
โดยรวมเป็นหลักมากกว่าตัวบุคคล” 
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ล ำดับ ควำมเป็นนวัตกรรมทำงสังคม 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(Evidence) 

๗ รูปแบบนวัตกรรมสามารถน าไปขยายต่อได้ในพ้ืนท่ีหรือกลุม่เป้าหมายลักษณะเดยีวกันได้
หรือไม ่

๑๐.๒ 
 

ทั้งนี้เนื่องจากการท านวัตกรรมทางสังคมจะมีความใกล้เคียงกับการท ากิจกรรมทางสังคมของมูลนิธิ 
องค์กรไม่แสวงก าไร หรือการท า CSR ของบริษัทเอกชน เพ่ือให้เกิดการจ าแนกชัดเจน ได้มีการศึกษา 
แนวทางการตรวจสอบความเป็นนวัตกรรมทางสังคมโดยผู้ประเมินสามารถตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน  
ที่ผู้เสนอขอผลงานได้ระบุไว้ตรงกับค าถามที่ใช้ในการตรวจสอบดังแสดงในตารางที่ 18 ซึ่งนวัตกรรมทางสังคม
อาจสามารถตรงกับกรณีในค าถามมากกว่าหนึ่งกรณีก็ได้ แต่ต้องตรงกับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นอย่างน้อย 

๔) ระดับคุณภำพของผลงำน 
ระดับคุณภาพของผลงานนวัตกรรมสัมพันธ์ระดับของผลลัพธ์และระดับการน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ซึ่งจะต้องสอดคล้องกันทั้งสองด้านแสดงดังตารางที่ 19 และตารางที่ 20  

ตำรำงท่ี ๑๙ กำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรส ำหรับกำรพิจำรณำผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระดับคุณภำพ ระดับผลลัพธ์/ผลกระทบ เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
B  น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบทางบวกต่อ
ภาคส่วนผู้ใช้งาน หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic 
Value Added :  EVA)  ที่ สู งขึ้ น  โดยมีหลักฐานการวิ เคราะห์
ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

A  มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการด าเนินงานไปยัง
องค์กรหรือเครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่น หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  (Economic Value Added :  EVA)  ที่ สู งขึ้ น  โดยมี
หลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

A+  น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพื้นที่เขตภูมิสังคมหรือ
จังหวัดหรือภูมิภาคหรือประเทศ หรือ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือ ได้รับรางวัลนวัตกรรมทางสังคมหรือรางวัลที่
เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรม จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

หมำยเหตุ เอกสารอ้างอิงพิจารณาจากรายละเอียดของหลักฐานประกอบการพิจารณาด้านผลงานท่ีระบุไว้ในตารางที่ ๓  

ในกรณีระดับคุณภาพ “B” ผลงานดังกล่าวต้องสามารถน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคส่วนผู้ใช้งาน ทั้งนี้
ผลงานดังกล่าวต้องสามารถระบุปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน ผู้เสนอผลงานได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการดั งกล่าวได้ตรงประเด็น  
และเสนอวิธีการหรือใช้องค์ความรู้จนน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ดังกล่าว จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งต้องสามารถพิสูจน์ได้ (evidence) อย่างชัดเจน อาทิ  
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มีการเก็บข้อมูลผลการน าไปใช้ประโยชน์และสามารถเปรียบเทียบผลการใช้กับก่อนการใช้ประโยชน์ซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น 

ในกรณีระดับคุณภาพ “A” เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีลักษณะและการตรวจสอบเช่นเดียวกับผลงาน
นวัตกรรมระดับ “B” โดยที่เพ่ิมเติมในประเด็นที่สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบ ถ่ายทอดการด าเนินงานไปยัง
องค์กรหรือเครือข่ายองค์กรหรือ/ชุมชนอ่ืน ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบการเป็นต้นแบบได้โดยแสดงให้เห็นว่ามี
การถ่ายทอดไปยังองค์กร/เครือข่ายองค์กร/ชุมชนอื่นอย่างเปิดเผย 

ในกรณีระดับคุณภาพ “A+” ผลงานจะต้องสอดคล้องกับแนวทางใดแนวทางหนึ่งจากกรณีต่อไปนี้ 
 เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการยอมรับให้น าไปสู่การขยายผลในวงกว้างในระดับพ้ืนที่เขตภูมิ

สังคมหรือจังหวัดหรือภูมิภาคหรือประเทศ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนสามารถของการได้รับการยอมรับ
ดังกล่าว  

 เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการยอมรับหรือ ได้รับรางวัลนวัตกรรมทางสังคมหรือรางวัลที่
เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรม จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารผลลัพธ์หรือผลกระทบจากผลงานทุกระดับ ผู้ เสนอขอสามารถ
จัดเตรียมข้อมูลไดจ้ากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้  

๑) หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของประเทศ (การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน การสร้างขีดความสามารถ  
การแข่ งขั นของภาคการผลิ ตและบริ การ  การ พัฒนาสิ่ ง แวดล้ อมและความยั่ ง ยืน 
ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ)  

๒) รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ ที่แสดงถึงรายได้ที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจาก 
การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการเติบโตขององค์กรธุรกิจ หรือมูลค่าที่เกิดจาก 
การจ้างงานเพ่ิม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๓) จากเอกสารอ่ืนๆ อาทิ  รายงานผลจากโครงการที่ได้การสนับสนุนโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไร  
หรือมูลนิธิ  (Non-profit and foundation support)  รายงานผลของโครงการสนับสนุน 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 

ตำรำงท่ี ๒๐ กำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรด้ำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

ระดับคุณภำพ ระดับของกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
B  เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ 

ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วน
ร่วมและยอมรับของสังคมเป้าหมาย พัฒนาออกแบบกระบวนการ 
ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริงและมีการติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ หรือ การพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่
สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้าน
สังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ 3 ขึ้นไป ที่ผ่าน
การทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง หรือ  

 มีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่น าร่อง
เพื่อยืนยันผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาความ

๑๐.๒, ๑๐.๓ 
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ระดับคุณภำพ ระดับของกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ เอกสำรอ้ำงอิง (Evidence) 
พร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

A  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย
หรือเชิงระบบหรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กร
หรือเครือข่ายภาคส่วน (Consortium) หรือชุมชน ที่ดีขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม หรือการพัฒนา หรือ มาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม 
(Social Readiness Level : SRL) ในระดับ 5 ขึ้นไป ท่ีแนวทางใน
การแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูกน าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทีเ่กี่ยวข้อง หรือ  

 สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น ร่วมกับการ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนว
ทางการพัฒนา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

A+  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการน าไปใช้ในเชิงนโยบายหรือ
เชิงระบบหรือเชิงกลไก หรือ การสร้างหน่วยธุรกิจที่ท างานลักษณะ
ไ ม่ แ ส ว งหาก า ไ ร แบ บ  social enterprise ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ 
นวัตกรรมสังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเช่ือมโยง นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแบ่งปัน) ในวงกว้าง
อย่างเป็นรูปธรรม หรือ การพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่
สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้าน
สังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ 8 ขึ้นไป ที่มีการ
เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการ
ด าเนินงานท่ีสมบูรณ์และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้
น าไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้จริง ตามมาตรฐานสากล 
และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

๑๐.๒, ๑๐.๓ 

หมำยเหตุ เอกสารอ้างอิงพิจารณาจากรายละเอียดของหลักฐานประกอบการพิจารณาด้านผลงานท่ีระบุไว้ในตารางที่ ๓  

ในด้านระดับของการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ส าหรับกรณีระดับคุณภาพ “B” ผลงานดังกล่าว 
ต้องมีข้อมูลหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุม การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคมเป้าหมาย พัฒนาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงาน
ต้นแบบในสถานการณ์จริงและมีการติดตามประเมินผลลัพธ์  

ในกรณีระดับคุณภาพ “A” ผลงานนวัตกรรมด้านสังคมที่มีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ 
และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือ เชิงระบบ หรือ เชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กร 
หรือเครือข่ายภาคส่วน (Consortium) หรือชุมชน ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เสนอผลงานต้องสามารถระบุ
เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้งานดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ 
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ในกรณีระดับคุณภาพ “A+” จะต้องสอดคล้องกับกรณีใดกรณีหนึ่งจากหลายกรณีดังนี้ 
 เป็นผลงานนวัตกรรมด้านสังคมที่มีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ที่มีการน าไปใช้ในเชิง

นโยบาย หรือ เชิงระบบ หรือ เชิงกลไก หรือ การสร้างหน่วยธุรกิจที่ท างานลักษณะไม่แสวงหา
ก าไรแบบ social enterprise ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยยะส าคัญ  
(อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมสังคมดิจิทัล นวัตกรรมหน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมเศรษฐกิจ  
เชิงสังคม นวัตกรรมเศรษฐกิจแบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เสนอผลงานต้องสามารถ
ระบุเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้งานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
และตรวจสอบได้ 

5) กำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม 
ผลงานนวัตกรรมจะต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับ ตามข้อก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2564 

นอกจากการพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบตามโดยอาศัยข้อมูลการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ในหัวข้อที่ผ่านมา ผู้เสนอผลงานสามารถน าแนวทางของ Social Innovation Evaluation Toolbox 21 มาใช้
ประกอบการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมตามแนวทางดังนี้ 

๑) ประเมินจากรายงานการประเมินหลังจบโครงการโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ 
และสังคมเทียบกับเป้าหมายของโครงการ ในขั้นตอนนี้จะท าให้เข้าใจในตัวงานว่ามุ่งเน้น  
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหรือทางสังคม รวมถึงเป็นการท าความเข้าใจในนวัตกรรม 
(intervention) ที่ใช้ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และการน า ไปสู่ผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบได้อย่างชัดเจน  

๒) ประเมินความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวป้อน ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งช่วยให้เห็นความ
เชื่อมโยงของนวัตกรรม กระบวนการ และกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
เชิงเหตุผลของการน านวัตกรรมไปใช้และน าไปสู่ผลลัพธ์ได้  

๓) พิจารณาบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือให้เห็นบทบาทของผู้มีส่วน
ร่วม อาทิ นวัตกรทางสังคม (Social innovator) ผู้ตัดสินใจทางนโยบาย (Policy maker) นัก
ลงทุน (Social investor) ซึ่งผลการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีบทบาท
ในงานนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงคุณค่าที่ส่งมอบให้ระหว่างกันด้วย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของ
นวัตกรรมทางสังคมจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัญหา (แบบมีส่วนร่วม) การออกแบบ ทางเลือกของ
วิธีการแก้ปัญหาจนน าไปสู่การเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด และแสดงให้เห็นว่าดีกว่าวิธีปกติ หรือเป็น
วิธีใหม่ที่ยังไม่ได้น ามาใช้ในพื้นที่มาก่อน บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในระหว่างกระบวนการยังรวมถึง

                                           
 

21 Social Innovation Evaluation Toolbox, http://www.simpact-project.eu/tools/toolbox_evaluation_web.pdf 
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การยอมรับนวัตกรรมทางสังคมซึ่งอาจมีกระบวนการประเมินผลการยอมรับเพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของงานนวัตกรรมทางสังคมดังกล่าว 

๔) ค านวณผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานนวัตกรรมทางสังคมซึ่งรวมทั้ งผลกระทบทางตรงและ
ผลกระทบทางอ้อม อาจใช้วิ ธีการประเมินผลตอบแทนทางสั งคม ( Social return of 
investment) หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ก็ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจการขยายผลได้  

นอกจากนี้ ในการจัดตรียมข้อมูลหรือเอกสาร ผู้เสนอสามารถใช้ค าถามต่อไปนี้ประกอบการเตรียม
ข้อมูลซึ่งแบ่งตามกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

ด้ำนแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
๑) เป็นแนวทางใหม่หรือวิธีการใหม่หรือไม่ หรือเป็นวิธีท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดี

กว่าเดิมหรือไม่ 
๒) การก าหนดปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบมีส่วนร่วม (co-creation) หรือไม่ 

ด้ำนกำรด ำเนินกำร 
๑) มีองค์กรสนับสนุน หรือได้รับทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือทุนร่วมระหว่างหลายองค์กร

หรือไม ่
๒) มีข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมมือกันหรือไม่ 
๓) มีการระบุบทบาท และความรับผิดชอบของการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนหรือไม่ เช่น  

การสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ ความรู้ เวลา 
๔) มีการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เสนอผลงานอันน าไปสู่ความส าเร็จของนวัตกรรม 

ทางสังคมอย่างชัดเจนหรือไม่ 
ด้ำนกำรประเมินผล 
๑) มีการวัดผลและมีการวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
๒) มีการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่ตัวป้อน กระบวนการ ไปจนถึงผลลัพธ์ 

และผลกระทบชัดเจนหรือไม่  
๓) มีการประเมินทั้งมิติของปริมาณและคุณภาพหรือไม่ 
๔) มีการประเมินทั้งกระบวนการและผลลัพธ์หรือไม่ 
๕) ผลการประเมินแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของนวัตกรรมทางสังคมและเหมาะที่จะท า  

การขยายผลหรือไม่ (กรณีเป็นงานขยายผล) 
๖) มีผลการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงการยอบรับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

หรือไม ่
๑7.3 ตัวอย่ำงผลกำรพิจำรณำ 

การสรุปผลระดับคุณภาพของผลงาน ซึ่งแบ่งมิติของการพิจารณาออกเป็น ๑) ระดับผลลัพธ์/
ผลกระทบ และ ๒) ระดับของการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ให้พิจารณาผลของระดับคุณภาพโดยรวมจาก
ระดับของมิติท่ีได้ระดับคุณภาพที่น้อยกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี ๒๑ ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำระดับคุณภำพผลงำนนวัตกรรม 

ตัวอย่ำง 
ผลกำรพิจำรณำ ผลประเมินระดับ

คุณภำพของผลงำน ระดับของกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ 

ระดับผลลัพธ์/ผลกระทบ 

1 B A B 
2 A+ A A 

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพตามเรื่องของเสนอขอผลงานแล้ว ระดับคุณภาพและจ านวนผลงาน
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระดับต าแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้ 

 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  
 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขอสามารถเสนอได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

   วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  B    
     วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A   

 ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขอสามารถเสนอได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A    
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ  A+ 

จากการเสนอผลงาน สามารถสรุปได้ว่าผู้เสนอผลงานมีคุณสมบัติตามกรอบแนวทางการจัดท า
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในวงกว้าง 
(Guiding Principle) ดังแสดงในตารางที่ ๒๒  

ตำรำงท่ี ๒๒ สรุปหลักกำรตรวจประเมินคุณสมบัติและผลงำนนวัตกรรม 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ ค ำอธิบำย 
1. ควำมสอดคล้องของผลงำน

นวัตกรรมกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศ 

พิจารณาจากผลงานนวัตกรรมมีผลลัพธ์หรือผลกระทบสอดคล้องเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ 4 ด้านอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน  ได้แก่ การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจนการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติ การพัฒนาการศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ 

2. ควำมสอดคล้องกับประเภท
ของผลงำนนวัตกรรม 

พิจารณาจากความสอดคล้องกับประเภทของผลงานนวัตกรรมกับรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือ หลายรายการใน 12 ประเภทผลงานนวัตกรรม (หัวข้อ 6 ผลงาน
นวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 

3. คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่ง เป็นการประเมินคุณสมบัติในด้านบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดและส่งเสริมการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีศักยภาพในการสร้างทีมงาน/เครือข่าย/บัณฑิต เพื่อ
เพิ่มความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 
 บทบาทการสร้างทีมงานหรือเครือข่าย
 บทบาทการเช่ือมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์
 บทบาทในการผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์

4. ระดับคุณภำพผลงำน
นวัตกรรม 

พิจารณาจากระดับคุณภาพของผลงานนวัตกรรมซึ่งต้องสัมพันธ์กับระดับของผลลพัธ์
และระดับการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะต้องสอดคล้องกันท้ังสองด้าน 

5. กำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม มีการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
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ภำคผนวก ก แนวคิดกำรก ำหนดรูปแบบผลงำนนวัตกรรม 

ผลงานนวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยมีที่มาได้หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาร่วมกับ
ภาคผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้น การที่ภาคเอกชนท าการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ หรือการลงทุนตั้งหน่วยธุรกิจ (Startup, spin-off) ที่ท าให้เกิดการน าผลงานจากมหาวิทยาลัยไปสู่เชิง
พาณิชย์ได้ ในที่นี้ได้จ าแนกแนวทางการพัฒนาผลงานนวัตกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่ ๑ ผลงาน
นวัตกรรมที่เกิดจากโครงการนวัตกรรม (Innovation development/commercializable R&D stage) และ 
แบบที่ ๒ ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Innovation deployment /technology transfer 
stage)  

ภาพที่ ก.๑. แสดงการน าหลักการของ Promotion and Tenure – Innovation and Entre-
preeurship (PTIE) มาใช้ในการออกแบบรูปแบบการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม จากภาพ
แสดงให้เห็นตั้งแต่การเริ่มพัฒนาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยจากการวิทยานิพนธ์ หรือการท างานวิจัยพื้นฐาน 
(R&D results) และเมื่อมีโจทย์จากภายนอกหรือจากผู้ใช้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการท างานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนก็จะเกิดงานวิจัยที่มีลักษณะตรงกับความต้องการ (Market-oriented research) 
ซึ่งอาจมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยตรง หรือเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหากงานวิจัย
นี้สามารถเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริงก็จะเป็นผลงานที่เหมาะส าหรับการน าไปใช้ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบที่ ๑ ซึ่งเป็น Innovation development หรือน าผลงานที่มีการพัฒนา
ระดับหนึ่งไปปรับใช้กับโจทย์จริงในเอกชนได้ส าเร็จเป็นลักษณะ Commercializable R&D นั่นเอง ในรูปแบบ
ที่ ๒ เป็นลักษณะที่ผลงานหรือองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหรือจดแจ้งความเป็นเจ้าของแล้ว 
จากนั้นมีขั้นตอนของ Technology transfer ไปสู่ภาคผู้ใช้ที่อาจส่งผ่านจากการขายทรัพย์สินทางปัญญา  
การร่วมทุน หรือจัดตั้งบริษัทก็ได้ ในระหว่างกระบวนการอาจเกิดสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการบ่มเพาะ
บริษัทในมหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งผลงานในขั้นตอนนี้จะเป็นผลงานที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ส าเร็จหรือมีผล
ประกอบการที่ชัดเจนนั่นเอง มีข้อสังเกตว่าจากต้นทางขององค์ความรู้ไปสู่ผลงานแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ นี้ 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นเชิงเส้น (linear) ขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่มีองค์ประกอบอยู่หลายส่วน 
เช่น บางครั้งทางภาคเอกชนต้องการแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนในขณะที่องค์ความรู้ในการแก้ปัญหานั้นมีอยู่
แล้วสามารถปรับใช้หรือด าเนินการวิจัยได้ทันทีจึงน าไปสู่การท าผลงานแบบที่ ๑ ได้ ในขณะที่ในแบบที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมีการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาหนึ่งที่ตลาดมีความพร้อมในการรับนวัตกรรมดังกล่าว
ไปสู่เชิงพาณิชย์จึงเกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนและเกิดผลงานที่ไปสู่
เชิงพาณิชย์ได้ส าเร็จ 

ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
กับหลักฐาน และผลงานที่เกิดขึ้นแสดงดังตารางที่ ก.๑  
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ตำรำงท่ี ก.1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กับหลักฐำน และผลงำนที่เกิดขึ้น 

Measurable 
Outcomes 

Commercialize of R&D & 
Knowledge Transfers Steps 

หลักฐำนประกอบ 
(Evidence) 

ประเภทของรำยงำน 
(Types of Report) 

Export growth  
Sales 

Quality Certificate 
Secondment of researchers 

  
 

 
New firms 
Induced investment 
Employment growth 
Recruitment of 
graduates 

ขั้นที่ ๓ 
Investment 
Joint Venture 
Startup 
Spin-off 

 
Contracts 
Reports 
Evaluation 
reports 

 
I. รายงานการน าผลงานไป

ใช้ประโยชน์ 
(Innovation 
deployment or 
technology transfer 
stage reports) 

Royalties Licensing Certificate  
Revenue 
Productivity growth 
R&D expenditure 

ขั้นที่ ๒ 
Joint R&D 
Contract R&D 
Industry sponsorship of university 
research (ITAP/TM/…) 

 
Contracts 
Reports 
Evaluation 
reports 

 
II. รายงานผลการพัฒนา

นวัตกรรม (Innovation 
development or 
commercializable 
R&D stage reports) 

 ขั้นที่ ๑ 
R&D results  
(marketed-oriented research) 

 
Academic Data 

 
III. Portfolio 

Knowledge Creation 
(publication/thesis/dissertation) 
Research team/Joint supervision 
Funding 

หมำยเหตุ กระบวนการนวัตกรรมทางสังคมจะมีลักษณะคล้ายกันโดยที่ระดับต้นเป็นการน าไปใช้ประโยชน์จริงและระดับปลายเป็นการขยายผลใน
วงกว้างโดยมีการประเมินผลกระทบทางสังคมและมิติอื่นๆ และเน้นหนักเร่ืองการยอมรับนวัตกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ กระบวนการทางนวัตกรรม
ในปัจจุบันมีความซับซ้อนไม่เป็นล าดับขั้น (linear) ตามตารางขึ้นอยู่กับระบบนิเวศน์นวัตกรรมในเร่ืองนั้นๆ 

จากตารางที่  ก.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์  หลักฐาน และผลงานสามารถอธิบาย 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ 

ขั้นที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
เป็นขั้นตอนการพัฒนาองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปคือ มีการศึกษาค้นคว้า การควบคุม

ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์จนเกิดองค์ความรู้ในทางวิชาการเป็นพ้ืนฐานส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์ในขั้นต่อไป ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้รับความคาดหวังในการเป็นผู้ริเริ่มใน
การพัฒนาผลงาน รองศาสตราจารย์จะเป็นผู้ที่เริ่มมีเครือข่ายหรือเริ่มพัฒนานักวิจัยที่อยู่ภายใต้การดูแล และ
ศาสตราจารย์จะได้รับการคาดหวังในการเป็นผู้ที่สร้างกลุ่มวิจัย มีการท างานร่วมกับเครือข่ายวิชาการต่าง ๆ ซึ่ง
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ในแต่ระดับทางวิชาการจะมีประวัติผลงานแตกต่างกันไปโดยระบุไว้ในรูปของประวัติของผู้เสนอผลงาน 
(portfolio) ที่จะน ามาใช้ในการประกอบการพิจารณาต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ขั้นที่ ๒ กำรน ำผลงำนไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง 
เป็นช่วงของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการใช้โจทย์ความต้องการจากสถานการณ์จริง

ที่มาจากสถานประกอบการหรือชุมชน ซึ่งในกระบวนการนี้จะมีแหล่งสนับสนุนที่อาจเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภาครัฐโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการหรือชุมชน หรือมีการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน หรือได้รับ
ทุนจากภาคเอกชนโดยตรง รวมทั้งอาจมีนโยบายจากภาครัฐให้ด าเนินการยกระดับกลุ่มสถานประกอบการหรือ
ชุมชุน โดยนักวิชาการหรือกลุ่มนักวิชาการสามารถน าองค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ตอบโจทย์ประเทศในมิติต่าง ๆ การด าเนินการในขั้นตอนนี้สามารถรวบรวมผลงาน
มาเป็นลักษณะรายงานสรุป “รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม” (Innovation development or comer-
cializable R&D stage reports) เพ่ือยื่นขอต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกับเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
ประกอบการพิจารณาต่อไป  

ขั้นที่ ๓ กำรจดแจ้งผลงำน กำรบ่มเพำะและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
เป็นขั้นที่การพัฒนาองค์ความรู้มีการพัฒนาถึงระดับที่สามารถน าไปจดแจ้งเพ่ือยืนยันความใหม่ของ

องค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์นั้น และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ ในขั้นตอนนี้อาจมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในลักษณะการจัดตั้งบริษัท
สตาร์ทอัพ มีการบ่มเพาะและสามารถจัดตั้งบริษัท หรือมีการร่วมทุนกับองค์กรภายนอกต้นสังกัดจนน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์องค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์ได้จริง การด าเนินการในขั้นตอนนี้สามารถรวบรวมผลงานมาเป็น
ลักษณะรายงานสรุป “รายงานการน าผลงานไปใช้ประโยชน์” (Innovation deployment or technology 
transfer stage report) เพ่ือยื่นขอต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกับเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการ
พิจารณาต่อไป  

หลักกำรตรวจประเมินตำมประเภทของผลงำน 
 รำยงำนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ( Innovation deployment or technology transfer 

stage report) เป็นรายงานสรุปผลการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ซึ่งระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑) การจดแจ้งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสัญญาหรือรายงานลักษณะอ่ืนที่

แสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือ  
๒) การจัดตั้งองค์กร startup, spin-off company หรือการร่วมทุนที่เกี่ยวข้องกับการน าองค์ความรู้

ของผู้เสนอขอไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรที่จัดตั้งหรือร่วมทุนนั้น ทั้งนี้ในรายงานดังกล่าวสามารถ
ระบุผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์ เช่น รายได้ การเติบโต การจ้างงาน ฯลฯ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าองค์
ความรู้ดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริง 

หลักกำรตรวจประเมิน ประกอบด้วย  
๑) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ที่มีการน าไปจดแจ้ง ( IP registration) กับผลของ

การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี (Technology transfer) หรือกับการจัดตั้งองค์กร 
(Startup, Spin-off company) หรือ การร่วมทุน  
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๒) การตรวจสอบผลลัพธ์/ผลกระทบ สอดคล้องกับระดับการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ระดับ
ศาสตราจารย์จะเป็นผลงานที่สามารถน าไปสู่ตลาดหรือการไปใช้งานจริงและมีผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น 

 รำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation development or commercializable  R&D 
stage reports) เป็นรายงานที่สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมที่น าไปสู่ผลลัพธ์หรือผลกระทบซึ่งเป็นการน า
ปัญหาจริงหรือเป้าหมายหรือสถานการณ์จริงเป็นตัวก าหนดโจทย์ จากนั้นได้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือการน า
องค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการแก้โจทย์ดังกล่าว ซึ่งอาจมีการร่วมด าเนินการกับผู้ใช้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ดังกล่าวจนสามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงก็ได้  

หลักกำรตรวจประเมิน ประกอบด้วย  
๑) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัยที่ผ่านมาของผู้เสนอขอ

กับผลของการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์  
๒) การตรวจสอบผลลัพธ์/ผลกระทบ สอดคล้องกับระดับการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ระดับ

ศาสตราจารย์จะเป็นผลงานที่สามารถน าไปสู่ตลาดหรือการไปใช้งานจริงและมีผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ฯลฯ 

 ประวัติของผู้เสนอผลงำน (portfolio) เป็นข้อมูลที่แสดงประวัติผลงานของผู้เสนอที่สามารถแสดง
บทบาทของผู้เสนอตามระดับต าแหน่งที่เสนอขอ รวมถึงการแสดงความเชื่อมโยงองค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์
ของผู้เสนอกับผลงานที่สามารถไปใช้ประโยชน์  

หลักกำรตรวจประเมิน ประกอบด้วย  
๑) บทบาทของผู้เสนอต่อระดับคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง อาทิ ด้านการพัฒนาทีมวิจัยสามารถ

พิจารณาได้จากการมีผลงานร่วมกับบุคคลในทีมหรือเครือข่ายวิจัย การควบคุมวิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์หรือเป็นที่ปรึกษา postdoctoral researcher หรือการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่มีผู้ร่วม
หลายคน  

๒) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านวิขาการที่ผ่านมากับ
ผลงานที่เสนอขอซึ่งอาจมีการบูรณาการศาสตร์หรือมีการท างานในลักษณะศาสตร์อ่ืน ๆ ที่แตกต่าง
จากประวัติทางวิชาการได้แต่ยังคงสามารถระบุถึงองค์ความรู้ ความสามารถหรืองานสร้างสรรค์หลัก
ของผู้เสนอขอได้  

ตัวอย่ำงกำรเสนอขอผลงำน 

 ตัวอย่ำงที่ ๑ ผู้เสนอขอผลงานได้พัฒนางานนวัตกรรมด้านพลังงานจนมีองค์ความรู้หลัก (core 
technology) และสามารถพัฒนางานไปได้หลากหลายงานย่อย รวมถึงงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
จนมาถึงจุดหนึ่งสามารถท าให้ผลงานดังกล่าวถูกน าไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านการจดสิทธิบัตร(ทรัพย์สินทาง
ปัญญา) และมีบริษัทหนึ่งมาขอซื้อสิทธิบัตรดังกล่าวเพ่ือน าไปผลิตเป็นสินค้าได้จริง ทั้งนี้ช่วงการทดลองผลิตได้
มีการจ้างผู้เสนอขอผลงานไปช่วยให้ค าปรึกษาระยะเวลา ๓ เดือน  

รายงานที่ผู้เสนอขอผลงานสามารถน ามาใช้ในการยื่นหลักฐานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผลงานทาง
นวัตกรรม คือ รายงานการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (Innovation deployment or technology transfer 
stage report) ภายใต้องค์ความรู้หลัก (core technology) ของผู้เสนอขอผลงานซึ่งเป็นเอกสารสรุปที่ มี
องค์ประกอบดังนี้ 
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 ชื่อเรื่องของผลงานและข้อมูลเจ้าของผลงาน (core technology) 
 ค าอธิบายลักษณะผลงานและท่ีมาหรือประวัติการพัฒนาผลงาน  
 หลักฐานการมีตัวตนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์ (การจดทะเบียน

ผู้ประกอบการ) 
 ข้อมูลผลลัพธ์หรือผลกระทบรวมเป็นเงิน ๓.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ยอดการลงทุนเพ่ิมข้ึน ๒ ล้านบาท (ที่เก่ียวข้องงานนวัตกรรม)  
- สร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนปีละ ๑ ล้านบาท 
- เกิดการจ้างงานเพิ่ม ๒ อัตรา คิดเป็นมูลค่า 0.๔๘ ล้านบาท 
(หมายเหตุ ตวัเลขดังกล่าวเป็นตวัเลขสมมติที่น ามาจากการศึกษาขอ้มูลผลงานของโครงการในอดีต) 

และมีหลักฐานเอกสารแนบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (Licensed intellectual property &  technology)  
 หลักฐานแสดงรายได้ที่เกิดจาก Royalty 
 สัญญาจ้างผู้เสนอขอผลงานในการเป็นที่ปรึกษาระหว่างการทดลองผลิต 
 หนังสือรับรองหรือรายงานประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจากน าทรัพย์สินทางปัญญา

ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 
 รายงานโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ (รัฐ และ/หรือเอกชน หรือองค์ไม่แสวงหาก าไร

อ่ืนๆ) เพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้น าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมาย และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของการน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

 ข้อมูลการควบคุมปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการน าบุคลากรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในโครงการวิจัย รวมถึงการพัฒนาผลงานร่วมกับผู้อ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ขอ
ผลงานในการพัฒนาองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในองค์ความรู้หลักนั้น (core technology) 

  
ตัวอย่ำงที่ ๒ ผู้เสนอขอผลงานได้พัฒนางานนวัตกรรมด้านนวัตกรรมทางอาหารในอนาคตจนมีองค์

ความรู้หลัก (core technology) และสามารถพัฒนางานไปได้หลากหลายงานย่อย รวมถึงงานวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ จนมาถึงจุดหนึ่งสามารถท าให้ผลงานดังกล่าวถูกน าไปใช้ประโยชน์โดยผ่านการจดความลับ
ทางการค้าและร่วมกับคณะบุคคลหนึ่งในการจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะของต้น
สังกัดซึ่งได้มีการท าสัญญาการน าผลงานดังกล่าวไปใช้ในการบริการของบริษัทสตาร์ทอัพนั้น จนในที่สุดบริษัทนี้
สามารถน าผลงานดังกล่าวไปใช้จนท าให้เกิดรายได้ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้
กลับมาที่ต้นสังกัด  

รายงานที่ผู้เสนอขอผลงานสามารถน ามาใช้ในการยื่นหลักฐานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผลงานทาง
นวัตกรรม คือ รายงานการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (Innovation deployment or technology transfer 
stage report) ภายใต้องค์ความรู้หลัก (core technology) ของผู้เสนอขอผลงานซึ่งเป็นเอกสารสรุปที่
องค์ประกอบดังนี้ 

 ชื่อเรื่องของผลงานและข้อมูลเจ้าของผลงาน (core technology) 
 ค าอธิบายลักษณะผลงานและท่ีมาหรือประวัติการพัฒนาผลงาน 
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 รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลผลลัพธ์หรือผลกระทบรวม ๒.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ทุนจัดตั้งบริษัท ๑ ล้านบาท  
- สร้างรายได้จากการบริการปีละ ๑ ล้านบาท 
- เกิดการจ้างงานเพิ่ม ๒ อัตรา คิดเป็นมูลค่า 0.๔๘ ล้านบาท 
(หมำยเหตุ ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขสมมติที่น ามาจากการศึกษาข้อมูลผลงานของโครงการในอดีต)  

และมีหลักฐานเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี้ 
 สัญญาการจัดตั้งบริษัทสตาร์อัพ 
 สัญญาการใช้ประโยชน์จากความลับทางการค้าของผู้เสนอขอผลงาน 
 รายงานการพัฒนาโครงการที่ได้เสนอต่อต้นสังกัดในการด าเนินกิจกรรมภายใต้บริษัทสตาร์ทอัพ 
 รายงานประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ 
 รายงานโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ (รัฐ และ/หรือเอกชน หรือองค์ไม่แสวงหาก าไร

อ่ืนๆ) เพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้น าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมาย และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของการน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

 ข้อมูลการควบคุมปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการน าบุคลากรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในโครงการวิจัย รวมถึงการพัฒนาผลงานร่วมกับผู้อ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ขอ
ผลงานในการพัฒนาองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในองค์ความรู้หลักนั้น (core technology) 

ตัวอย่ำงที่ ๓ ผู้เสนอขอผลงานได้พัฒนางานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวัสดุจนมีองค์ความรู้หลัก (core 
technology) และสามารถพัฒนางานไปได้หลากหลายงานย่อย รวมถึงงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ มี
ประสบการณ์และเป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้เสนอขอผลงานได้เข้าร่วมโครงการภาครัฐ (ITAP) เพ่ือ
พัฒนาสถานประกอบการประเภท SME หลายแห่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเข้าไปศึกษาโจทย์
จากสถานประกอบการและได้พบว่างานนวัตกรรมที่ผู้เสนอขอผลงานเคยพัฒนาไว้สามารถน ามาปรับปรุงเพ่ือ
ใช้ในการแก้ปัญหาของสถานประกอบการจนเกิดแนวทางใหม่ที่สามารถขยายผลให้กับสถานประกอบการในวง
กว้างต่อไปได้  

รายงานที่ผู้เสนอขอผลงานสามารถน ามาใช้ในการยื่นหลักฐานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผลงานทาง
นวัตกรรม คือ รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม (Innovation development or commercializable R&D 
stage reports) เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ (core technology) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปที่องค์ประกอบดังนี้ 

 ชื่อเรื่องของผลงานและข้อมูลเจ้าของผลงาน (core technology) 
 ค าอธิบายลักษณะผลงานและท่ีมาหรือประวัติการพัฒนาผลงาน 
 รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลผลลัพธ์หรือผลกระทบรวม ๑.๒๒ ล้านบาท ประกอบด้วย 

- บริษัทลงทุนเพ่ือน างานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จ านวน ๐.๕ ล้านบาท   
- เพ่ิมผลผลิตคิดเป็นมูลค่า ๐.๔ ล้านบาท/ปี  
- ลดต้นทุนการผลิตลง ๐.๒ ล้านบาท/ปี 
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- ลดจ านวนพนักงานลงจ านวน ๑ อัตรา คิดเป็นมูลค่า ๐.๑๒ ล้านบาท/ปี 
(หมำยเหตุ ตัวเลขดังกล่าวเป็นตวัเลขสมมติที่น ามาจากการศึกษาขอ้มูลผลงานของโครงการในอดีต)  

และมีหลักฐานเอกสารแนบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 รายงานโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ (รัฐ และ/หรือเอกชน หรือองค์ไม่แสวงหาก าไร

อ่ืนๆ) เพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้น าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมาย และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของการน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

 รายงานประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือหนังสือรับรองผลลัพธ์/ผลกระทบที่มี
คณะกรรมการหรือผู้ประเมินอิสระพิจารณา (อาจรวมอยู่ในรายงานโครงการข้างต้น) 

 ข้อมูลการควบคุมปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการน าบุคลากรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในโครงการวิจัย รวมถึงการพัฒนาผลงานร่วมกับผู้อ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ขอ
ผลงานในการพัฒนาองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในองค์ความรู้หลักนั้น (core technology) 

ด้ำนนวัตกรรมทำงสังคม 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีนิยามของนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการยอมรับร่วมกันเป็นต้นแบบที่

ตายตัว แต่ก็สามารถจะระบุถึงเงื่อนไขของความเป็นนวัตกรรมทางสังคม เช่น ความใหม่ มีกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการระบุปัญหาและการออกแบบวิธีแก้ปัญหา การประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการขยายผล เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี ผลงานนวัตกรรมทางสังคม
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากโครงการนวัตกรรมทางสังคมและผลงาน
นวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการขยายผลในวงกว้าง หรือเมื่อล าดับจากผลงานนวัตกรรมข้างต้นจะเป็นแบบที่ ๓ 
และแบบที่ ๔ โดยมีลักษณะเชื่อมโยงกันดังภาพที่ ก.๒ กล่าวคือ แบบที่ ๓ เป็นโครงการที่ใช้โจทย์ปัญหาจาก
สังคม มีกระบวนการก าหนดปัญหา วิธีการแก้ปัญหาไปจนถึงการทดลองหรือทดสอบจริง ( Pilot or 
prototype) จนสามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินการดังกล่าวได้ ในขณะที่แบบที่ ๔ เป็นการน า
นวัตกรรมทางสังคมท่ีได้รับการพัฒนามาแล้วจนได้รับการยอมรับและสามารถขยายผลหรือปรับใช้ในพ้ืนที่ในวง
กว้าง ซึ่งหมายรวมถึงการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพ่ือสังคมที่มีรูปแบบและการด าเนินการที่ได้รับพิสูจน์ถึงความยั่งยืน
ในการด าเนินการได้ โดยได้มีการศึกษาใน Research Landscape in Social Innovation 22  ซึ่งมีการ
แบ่งกลุ่มสาขาการวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม ดังนี้ 

1. Public Sector Innovation:  
 Service innovation 
 Organizational innovation 
 Policy innovation 
 etc. 

2. Digital Social Innovation:  

                                           
 

22 Dmitri Domanski and Christoph Kaletka (Eds.), Exploring the Research Landscape of Social Innovation A deliverable of the 
project Social Innovation Community (SIC) TU Dortmund University, Project funded from European Union’s Horizon, 2020. 
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 Motivation to digital participation 
 digital social innovation tools 
 Citizen science and democratization 
 Digital inclusion lifelong learning 
 etc. 

3. Intermediaries:  
 Intermediaries that provide expertise 
 people and networks 
 Intermediaries that provide marketing and distribution channels 
 Intermediaries that support innovation 
 Intermediaries that provide finance, etc. 

4. Social Economy:  
 Social enterprises 
 Mobilization of resources 
 Business innovation 
 etc. 

5. Sharing and Collaborative Economy:   
 Recirculation of goods 
 Increased utilization of durable assets 
 Sharing of productive assets or space enabling production 
 etc. 

ตัวอย่ำงกำรเสนอขอผลงำน 
 ตัวอย่ำงที่ ๑ ผู้เสนอขอผลงานได้มีบทบาทหน่วยเชื่อมโยง (Intermediary)23  ในระบบนิเวศน์
นวัตกรรม เป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาข้อริเริ่มของระบบนิเวศน์นวัตกรรมนั้น  สามารถพัฒนางานไปได้
หลากหลายงานย่อย รวมถึงงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ มีผลงานในการสร้างรูปใหม่ของการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการและเขียนข้อเสนอโครงการที่น าไปสู่การลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนในการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ และน าผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยผู้ประกอบการมาหลายปีต่อเนื่องโดยมีบริษัท
เข้ามาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 200 บริษัท ได้ริเริ่มการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกับเอกชนจะมีนักวิจัยที่เติบโตไปเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ ากว่า ๑๐ คน ผู้เสนอผลงานได้ผลักดันให้มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะบริษัทสตาร์ทอัพรวมทั้งผู้เสนอผลงานได้น าทีมเจรจากับภาคธุรกิจจนท าให้เกิด
การน าทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยไปเกิดการผลิตเป็นสินค้าและบริการสร้างมูลค่ารวมหลายร้อย

                                           
 

23 หมายถึง หน่วยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยจัดตั้งขึ้น มีบทบาทในการน า
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยไปใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชุน หรือหน่วยงานภายนอก 
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ล้านบาท ระบบนิเวศน์ดังกล่าวจึงเป็นต้นแบบให้หลากหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาและทีมงานของผู้ขอผลงาน
ได้ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงกับองค์กรต่างๆ เพ่ือน ารูปแบบนี้ไปขยายผลในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 
(หมำยเหตุ ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางเท่านั้น) 

รายงานที่ผู้เสนอขอผลงานสามารถน ามาใช้ในการยื่นหลักฐานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผลงานทาง
นวัตกรรม คือ ผลงานนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการขยายผลในวงกว้าง (Social innovation scaling phase
) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปที่องค์ประกอบดังนี้ 

 ชื่อเรื่องของผลงานและข้อมูลเจ้าของผลงาน  
 ค าอธิบายลักษณะผลงานและท่ีมาหรือประวัติการพัฒนาผลงาน  
 ข้อมูลผลลัพธ์หรือผลกระทบรวมเป็นเงิน ๒๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ยอดการลงทุนเพ่ิมข้ึน ๒๐๐ ล้านบาท  
- สร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนปีละ ๓๐ ล้านบาท 
- เกิดการจ้างงานคิดเป็นมูลค่า ๒๐ ล้านบาท 
(หมายเหตุ ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขสมมติที่น ามาจากการศึกษาข้อมูลผลงานของโครงการในอดีต)  

และมีหลักฐานเอกสารแนบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ริเริ่มข้อเสนอโมเดล Intermediary Innovation 

สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
 รายงานโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ (รัฐ และ/หรือเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร

อ่ืนๆ) เพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้น าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมาย และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของการน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

 ข้อมูลที่แสดงถึงการพัฒนาผลงานร่วมกับผู้อ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ขอผลงานในการ
พัฒนาองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วม  
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ภำพที่ ก.๑ ความเชื่อมโยงของการพัฒนาผลงานกับความต้องการของตลาด 

 



 

55/56 
 
 

 
ภำพที่ ก.๒ เปรียบเทียบนวัตกรรมทางสังคมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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ภำคผนวก ข ตัวอย่ำงข้อมูลด้ำนผลลพัธ์และผลกระทบ 
ส าหรับการพิจารณาด้านผลลัพธ์หรือผลกระทบ สามารถพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ในมิติต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ ข.๑ 
ตำรำงที่ ข.๑ ตัวอย่ำงประเด็นด้ำนผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยผลงำนนวัตกรรม 24 

มิติของผลลัพธ์/ผลกระทบ ประเด็นที่สำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 
ด้านเศรษฐกิจ 1. ยอดการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้น (export growth) ที่เกิดจากการน านวัตกรรมมาใช้  

2. ยอดขายที่เพิ่มข้ึน (sales) ที่เกิดจากการน านวัตกรรมมาใช้ 
3. ยอดการลงทุนที่เกิดจากการจัดตั้งองค์กรนวัตกรรมใหม่ (new firms) หรือยอดการ

ลงทุนวิจัยที่เพ่ิมขึ้น (R&D expenditure) ที่เกิดจากการน านวัตกรรมมาใช้ 
4. การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (employment growth, recruitment of graduates) ที่เกิด

จากการน านวัตกรรมมาใช้ 
5. รายได้หรือมูลค่าที่เกิดจากตัวทรัพย์สินทางปัญญา (royalties, revenue) 
6. ผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้นท่ีสามารถวัดเป็นมูลค่าได้ (productivity growth) 
7. รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 
8. แก้ปัญหาความยากจนอย่างตรงจุด 

ฯลฯ 
ด้านการศึกษา ๑. ความก้าวหน้าทางวิชาการของโลก 

๒. พัฒนาความสามารถของนักวิจัย 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
๔. เพิ่มเศรษฐกิจทางความรู้ (Knowledge Economy) 
๕. ลดการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กนักเรียน (dropout) 
๖. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๗. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา 
๘. การศึกษาท่ีรองรับกลุ่มนอกระบบการศึกษามากข้ึน 
๙. การผลิตและพัฒนาก าลังท่ีตรงกับความต้องการของประเทศ 

ฯลฯ 
ด้านสังคมและสุขภาพ 1. เพิ่มคุณภาพชีวิต 

2. สุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้น 
3. เพิ่มความสามารถในการวิจัยและพัฒนาให้ภาคธุรกิจ/ ภาคเอกชน หรือองค์กรอื่น 
4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองค์กร 
5. เพิ่มการมีส่วนร่วมในการวิจัยและประเด็นทางสังคม 
6. เพิ่มสวัสดิภาพความปลอดภัยและความร่วมมือร่วมใจของสังคม 
7. เกิดนโยบายทางสังคม 
8. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ฯลฯ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ลด หรือป้องกันมลพิษทางอากาศ/น้ า 

2. ลดปริมาณของเสีย/ สารพิษ/ สารอันตราย 
3. ลดการใช้/ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้-ผลิต/ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 

ฯลฯ 
 

                                           
 

24 ข้อมูลจาก (1) สวทช. (2) Research Council UK (3) โครงการ Talent Mobility 


