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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารเพ่ือ
มาจัดท าให้เป็นระบบ และน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้เข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้นี้จะช่วยผลักดัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการ
บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดคู่มือ “จากนักวิจัยสู่นวัตกร” ที่เป็นผลมาจากการจัดการ
ความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป 
  

 
คณะท างานจัดการความรู้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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คู่มือจำกนักวิจัยสู่นวัตกร 
 

นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพ่ือให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่การปรับปรุงเทคโนโลยี และการใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) 

นวัตกรรม คือ การน าสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการ
ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม (คณะกรรมการพิจารณาศัพท์
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ) 

นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ จากการใช้ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมา พัฒนา ให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ผลิต เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดนวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่อันน าไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดจ ากัด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (วิกิพีเดีย) 
 นวัตกรรม คือ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่พัฒนาดัดแปลงของเดิมในมุมใหม่เพ่ือสร้างคุณค่าหรือเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
 
กำรก ำเนิดของนวัตกรรมจำกกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 

 
 

การวิจัย 

(Research) 
การพัฒนา 

(Development) 

การเชิงพาณิชย ์

(Commercialization) 

แนวคิด วิจัยพื้นฐาน 
วิจัย

ประยุกต ์
ผลิตภณัฑ์
ต้นแบบ 

การทดลอง
ผลิต 

เข้าสู่ตลาด
เชิงพาณิชย ์

ระดับภาคการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลย ี ภาคอุตสาหกรรม 
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ระดับของนวัตกรรม 

 
 
ระบบและกลไกกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และผลผลิตจำกงำนวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อกำรใช้ประโยชน์ 

1. กลไกการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
2. กลไกการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์มืออาชีพ/หน้าใหม่ 
3. กลไกการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและพันธมิตรด้านการวิจัย 
4. กลไกการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชน/สังคม 

เศรษฐกิจ วิชาการ นโยบาย 
5. กลไกการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
6. กลไกส่งเสริการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
7. กลไกการขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปสู่การใช้ประโยชน์ 
8. กลไกการประสานความร่วมมือเพ่ือยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นในระดับ

นานาชาติ 
9. กลไกการติดตามและการประเมินผลการน าผลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 

ระดับปฏิวัติ 

ระดับวิวัฒน์ 

ระดับพัฒนา (ต่อยอด) 

เป็นการปรับเปลีย่นโครงสร้างในการใช้สินค้าบริการ หรือกระบวนโดยเปลี่ยน

โครงสร้างระบบใหม่ทั้งหมด และสามารถทดแทนสินค้าบริการหรือ

กระบวนการเดิมที่มีอยู ่

เป็นการปรับเปลีย่นเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้สินค้า บริการหรือกระบวนการ 

การปรับเปลี่ยน ต่อยอด หรือพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่เดมิ ให้ดีขึ้นไปอีกข้ัน เช่น การ

ปรับเปลีย่นคณุภาพให้ดีขึ้น หรือปรับเรื่องระยะเวลาหรือกระบวนการให้

กระชับขึ้น 



~ 3 ~ 
 

ระดับชั้นวิจัยสู่นวัตกรรม 

 
 

1. กำรค้นพบสิ่งใหม่ 
 เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ หรือสารใหม่ หรือวัสดุใหม่ ที่ไมเคยมีใครพบมาก่อน เช่น 

- การต้นพบธาตุอิสระ วัสดุอิสระ แร่ธาตุใหม่ในตารางธาตุ 
- การค้นพบสารเคมีสังเคราะห์ 
- การค้นพบวัสดุที่มีขนาดระดับนาโนเมตร หรืออนุภาคนาโน 
- การค้นพบสารธรรมชาติชนิดใหม่ๆ 

 
2. กำรค้นพบองค์ควำมรู้ใหม่  

 ที่เป็นหลักการสมัยใหม่ที่มีศักยภาพน าไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง 
 

3. กำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นของใหม่ ส าหรับการใช้งานใหม่ระดับโลก หรือการประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกของโลก 
 
 
 

ระดับชั้นวิจัยสู่นวัตกรรม 

1. การค้นพบสิ่งใหม่ 2. การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 

3. การประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

4. การค้นพบวิธีการใหม่ 
5. การต่อยอดผลิตภัณฑ์

เดิมได้เป็นผลติภณัฑ์ใหม ่

6. การประดิษฐ์ท่ีมีวิธีการ

ใหม่ต่อยอดจากวิธีการเดมิ 
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4. กำรค้นพบวิธีกำรใหม่ 
 การค้นพบวิธีการใหม่ ในการท าผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก เช่น การค้นพบ (หลักการ) 
วิธีการท าวัคซีน 

5. กำรต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 การต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มีลักษณะบางอย่างที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่มีส่วนใหญ่เพิ่มเติมข้ึนมา ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น 

1) การเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบบางชิ้นส่วนเดิม หรือเปลี่ยนวัสดุชนิดใหม่แทนชนิดเดิม 
2) การเพ่ิมชิ้นส่วนประกอบบางชิ้นจากเดิมหรือเพ่ิมเติมวัสดุ หรือเพ่ิมเติมสารบางตัวไปจากเดิม 

 
6. กำรประดิษฐ์ที่มีวิธีกำรใหม่ต่อยอดจำกวิธีกำรเดิม 

การประดิษฐ์ที่มีวิธีการใหม่ต่อยอดจากวิธีการเดิม ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีบางส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใหม่
และแตกต่างจากท่ีมีอยู่เดิม 
 

กำรประกวดผลงำนประดิษฐ์คิดค้นในเวทีระดับชำติ 
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กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ระดับนำนำชำติ 
 

โครงกำร TWAS 
เป็นการให้รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ใน 4 สาขา ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยองค์กร 

TWAS (The World Academy of Science in developing countries) ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์และก ากับดูแล
ขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วม
โครงการจ านวน 43 ประเทศ โดย วช.ได้เข้าร่วมในโครงการของ TWAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งจะมีคณะท างาน
สรรหานักวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับรางวัล TWAS Prize for Young Scientist in Thailand แต่ละปี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์

คิดค้นที่มีศักยภาพในเวทีระดับสากล 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย/ด้านการประดิษฐ์คิดค้นกับองค์กรนานาชาติ 
3. เพ่ือขยายผล/เปิดโอกาสในการหาช่องทางทางการตลาดให้ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์ คิดค้นของไทย

โดยผ่านการนาเสนอในเวทีนานาชาติ 
 
เวทนีำนำชำติที่วช. น ำผลงำนเข้ำร่วมจัดแสดงและประกวด 

1. Seoul International Innovation Fair (SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ช่วงการจัดงาน ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

2. International Exhibition of Inventions New Technologies and New Products (iEIK) ณ มณฑล
เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ช่วงการจัดงาน 2 ปีจัด 1 ครั้ง ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของปี 

3. International Exhibition and Invention of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ช่วงการจัดงาน ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี 

4. Taipei International Exhibition Innovation Show & Technomart (INST) ณ กรุงไทเป ประเทศ
ไต้หวัน 
ช่วงการจัดงาน ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปี 

5. Kaohsiung International Inventions Exhibition (KIE) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน 
ช่วงการจัดงาน ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 

6. International Invention & Innovation Exhibition (ITEX) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ช่วงการจัดงาน ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
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7. อ่ืนๆ เช่น FAJR Invention and Innovation Exhibition in Tehran ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน 
ช่วงการจัดงานและสถานที่จัดงาน ไม่แน่นอนเนื่องจากหมุนเวียนตามเมืองต่างๆแต่ละปี 

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้รำงวัลของเวทีนำนำชำติ 

 
.

ภาพรวมทั่วไป 

นวัตกรรม 

ตลาด 

- Innovation and Creativity ผลงานมีการออกแบบท่ีแสดงถึง

ความคิดสร้างสรรค์/ความเป็นนวัตกรรม 

- Market Performance ผลงานมีศักยภาพท่ีจะส่งเสริมด้าน

การตลาดหรือมีความต้องการของตลาด 

- Function and Practicability ผลงานสามารถใช้งานได้จริง ใช้
งานง่าย มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับใช้/ประยุกต์ใช้
ได้หลากหลาย 
- Design ผลงานมีรูปลักษณ์/รูปแบบที่โดดเด่น น่าสนใจ สามารถใช้

งานที่เหมาะสมร่างกายหรือการใช้งานจริง 
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ตัวอย่ำงนวัตกรรมคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

  
 


