
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะอนุกรรมการวิจัยประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที ่๘ ธันวามคม พ.ศ. 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการแนวทางการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑ การพิจารณาประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 

๔.๒ การพิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔.๓ การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  

๔.๔ การพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๔.๕ การพิจารณาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 



(ร่าง) 
ก าหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เรื่องการแนวทางการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ด้านนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ. 256๖ 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมกรุงสยาม ชั้น 8 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 21) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 
08.00 – 08.15  น.  ลงทะเบียน 
08.15 – 08.30 น.  กล่าวเปิดการอบรม โดย อาจารย์วฤชา  ประจงศักดิ์  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
08.30 – 12.00 น.   แบ่งกลุ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 กลุ่ม 
    วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
    วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 2 
  ๑. บรรยาย “ท าไมต้องมีการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา” 

   ๒. บรรยาย “งานวิจัยหรือนวัตกรรมใดที่ควรจดทรัพย์สินทางปัญญา” 
            วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  ฝึกปฏิบัติการ “การเขียนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ด้าน 
    นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
16.30 – 16.40 น.  ทบทวน/สรุปสาระความรู้และซักถาม ปิดการอบรม 
 
 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.20 น. และ 14.20 น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ 



ระเบียบวาระที่ ๔.๑







(ร่าง) 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอื่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เหมาะสม 
 อาศัยอ านาจตามความ มาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 ๑. หลักเกณฑ์การให้บริการ 
  ๑) ผู้ให้บริการ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้
ให้บริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืน ตามรายการประกาศแนบท้าย  

  หมวด ๑ อัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการ 
  หมวด ๒ ค่าตอบแทนในการค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืน ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒) กรณีผู้ขอรับบริการ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พระนครจะได้รับส่วนลดค่าบริการในอัตราร้อยละ ๒๐ ส าหรับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา            
จะได้รับส่วนลดค่าบริการในอัตราร้อยละ ๑๐ ยกเว้นผู้ขอรับบริการที่เป็นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
เอกชนจะไม่ได้รับส่วนลด 
  ๓) เงื่อนไขการใช้บริการ 
  ๓.๑) ผู้ขอรับบริการจะได้รับผลการวิเคราะห์ภายหลังจากการช าระเงินค่าบริการแล้ว
เท่านั้น โดยผู้ขอรับบริการต้องน าใบเสร็จที่ช าระเงินแล้วมารับผลการวิเคราะห์ 
  ๓.๒) การให้บริการอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือวิธีวิเคราะห์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหลาย
ขั้นตอน ต้องใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์เฉพาะให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้ตีความและวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติและเป็น
ผู้พิจารณาว่าจะรับวิเคราะห์และให้บริการหรือไม่ รวมถึงก าหนดค่าบริการวิเคราะห์เป็นรายกรณีไป 
  ๓.๓) ผลการวิเคราะห์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกให้ ห้ามน าไปใช้ประกาศ
โฆษณา เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒



๓.๔) ในกรณีที่มีการออกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว หากผู้ขอรับบริการต้องการให้
วิเคราะห์ซ้ า ผู้ขอรับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่างเดิมอีกครั้ง ในอัตราเท่ากับ
อัตราค่าบริการเดิมตามหัวข้อที่ต้องการท าการวิเคราะห์ซ้ า 

๔) การจัดเก็บค่าบริการตามประกาศฉบับนี้ ให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของคณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ส่วนที่ตกเป็นของคณะที่ได้รับจากการให้บริการการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก 

 ๒. อัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอื่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ตามประกาศแนบท้าย อัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  

ประกาศ ณ วันที่ 
        
 
                  (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  



ตัวอย่าง 
ประกาศแนบท้าย หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอื่นของ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หมวด ๑ อัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการ 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

รายการ ค่าวิเคราะห์ต่อ ๑ ตัวอย่าง 
๑. การวัดความชุ่มชื้นของผิว ก่อน-หลัง ใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. การวัดความยืดหยุ่นของผิว ก่อน-หลัง ใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. การวัดริ้วรอยของผิว ก่อน-หลัง ใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
การวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

รายการ ค่าวิเคราะห์ต่อ ๑ ตัวอย่าง 
๑. การวัดความเป็นกรด-ด่าง ๕๐๐ บาท 
๒. การวัดขนาดอนุภาคของครีมด้วยการถ่ายภาพ ๕๐๐ บาท 
๓. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ๓,๐๐๐ บาท 

 
  



(ร่าง) 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของคณะ 
ทีไ่ด้รับจากการให้บริการการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก 

 
 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับจากการให้บริการ
การวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่ได้รับจากการให้บริการการ
วิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 
๒๕๔๗ และข้อ ๑ วรรคสอง แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้
จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่ได้รับจากการให้บริการการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงาน
ภายนอก ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารคณะในการ
ประชุมครั้งที่ XX/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ XX XXXX พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงยกเลิก
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของคณะที่ได้รับ
จากการให้บริการการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ และก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของคณะ ที่ได้รับจากการให้บริการการวิจัยหรือ
งานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นค่าดูแลรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในของคณะหรือสมทบกับ
มหาวิทยาลัยฯ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของจ านวนเงินที่ได้รับ 
  ๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะในภาพรวม เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
มหาวิทยาลัยได้ 
  ๓. เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศแนบท้าย 
 ๓.๑ ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ 
 ๓.๒ ค่าดูแลรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้ในการบริการการวิเคราะห์และการ
ให้บริการอื่น ร้อยละ ๔๐ ที่เหลือจากค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย  
      ๓.๓ ค่าธรรมเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศแนบท้าย อัตรา
ค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ๓.๔ ค่าสารเคมีและวัสดุส าหรับที่ใช้ในการบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอื่น 
ตามประกาศแนบท้าย อัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



      ๓.๕ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ตามประกาศแนบท้าย อัตราค่าบริการการวิเคราะห์
และการให้บริการอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ๓.๖ ค่าตอบแทนงานธุรการ ตามประกาศแนบท้าย อัตราค่าบริการการวิเคราะห์และ
การให้บริการอ่ืนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔. การใช้จ่ายเงินให้ด าเนินการ ดังนี้  
 ๔.๑ การเบิกจ่ายเงินให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 ๔.๒ การเบิกจ่ายเงินให้หัวหน้าส านักงานคณบดีด าเนินการโดยผ่านการอนุมัติจาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ 
  ๕. มอบหัวหน้าส านักงานคณบดี ควบคุม ดูแลและจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
       (อาจารย์วฤชา ประจงศักดิ์) 

       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  



ตัวอย่าง 
ประกาศแนบท้าย หมวด ๒ ค่าตอบแทนในการค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอ่ืนของ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับจากการ
ให้บริการการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของคณะที่ได้รับจากการให้บริการการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงาน
ภายนอก จึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายค่าตอบแทนในการค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการอื่น
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 ๑. จากอัตราค่าบริการการวิเคราะห์และการให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

 
รายการ ค่าธรรมเนียม

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ ๒๐ 

ร้อยละ ๘๐ 
ค่าดูแล
รักษา
หรือ

ซ่อมแซม 
ร้อยละ 

๔๐ 

ค่าธรรมเนียม 
คณะ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
 

ค่า
สารเคมี
และวัสดุ  

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน  

ค่าตอบแทน
งานธุรการ 

๑. การวัด
ความชุ่มชื้น
ของผิว ก่อน-
หลัง ใช้
ผลิตภัณฑ์ใน
อาสาสมัคร ค่า
วิเคราะห์ต่อ ๑ 
ตัวอย่าง 
จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๒,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๘,๐๐๐ 
บาท 

๒. การวัด
ความยืดหยุ่น
ของผิว ก่อน-
หลัง ใช้
ผลิตภัณฑ์ใน

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๒,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๘,๐๐๐ 
บาท 



รายการ ค่าธรรมเนียม
มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ ๒๐ 

ร้อยละ ๘๐ 
ค่าดูแล
รักษา
หรือ

ซ่อมแซม 
ร้อยละ 

๔๐ 

ค่าธรรมเนียม 
คณะ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
 

ค่า
สารเคมี
และวัสดุ  

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน  

ค่าตอบแทน
งานธุรการ 

อาสาสมัคร ค่า
วิเคราะห์ต่อ ๑ 
ตัวอย่าง 
จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
๓. การวัดริ้ว
รอยของผิว 
ก่อน-หลัง ใช้
ผลิตภัณฑ์ใน
อาสาสมัคร ค่า
วิเคราะห์ต่อ ๑ 
ตัวอย่าง 
จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๒,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๘,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
 

รายการ ค่าธรรมเนียม
มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ ๒๐ 

ร้อยละ ๘๐ 
ค่าดูแล
รักษา
หรือ

ซ่อมแซม 
ร้อยละ 

๔๐ 

ค่าธรรมเนียม 
คณะ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
 

ค่า
สารเคมี
และวัสดุ  

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน  

ค่าตอบแทน
งานธุรการ 

๑. การวัด
ความเป็น
กรด-ด่าง ค่า
วิเคราะห์ต่อ 
๑ ตัวอย่าง 
จ านวน ๕๐๐ 
บาท 

๑๐๐ บาท ๑๖๐ 
บาท 

๕๐ บาท ๔๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐ บาท 

๒. การวัด
ขนาดอนุภาค
ของครีมด้วย
การถ่ายภาพ 
ค่าวิเคราะห์
ต่อ ๑ ตัวอย่าง 
จ านวน ๕๐๐ 
บาท 

๑๐๐ บาท ๑๖๐ 
บาท 

๕๐ บาท ๔๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐ บาท 

๓. การ
วิเคราะห์ฤทธิ์
ต้านอนุมูล
อิสระ ๑ 
ตัวอย่าง 
จ านวน 
๓,๐๐๐ บาท 

๖๐๐ บาท ๙๖๐ 
บาท 

๓๐๐ บาท ๒๔๐ 
บาท 

๖๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 
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๔.๓ การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  

แนวทางท่ี ๑ เสนอ ให้ด าเนินการต่อเนื่องจากแผน KM ปี ๒๕๖๕ ชื่องาน/โครงการ การส่งเสริม
การจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญญาและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งนีไ้ด้จัดท า  

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังเอกสารแนบ โดยในปี ๒๕๖๖ สามารถน าการจัดอบรม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“เรื่องการแนวทางการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ด้านนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันพฤหัสบดีที่ 
๑๙  มกราคม พ.ศ. 256๖ จัดท าเป็นการจัดท า KM ต่อเนื่องเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินการจากคู่มือ ที่ได้
จัดท าปี ๒๕๖๕ ต่อไป สามารถปรับใช้เป็นหัวข้อ KM ได้ เช่น ระบบกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
  แนวทางท่ี ๒ เสนอ หัวข้อแผนการจัดการความรู้ใหม่ ได้แก่  

 สรุปแนวทางงานบริการวิชาการ อพ.สธ. และศาสตร์พระราชา ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 งานวิจัยส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 การบริการวิชาการกับการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 การบริการวิชาการกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 เครือข่ายและการท าความร่วมมือด้านงานวิจัย  

 หรือประเด็นอ่ืน ๆ ตามที่ประชุมน าเสนอ 
 
เมื่อสรุปประเด็น KM ได้เรียบร้อยแล้ว หารือกระบวนการจัดท าแผน KM และเลือกผู้เชี่ยวชาญที่

จะเชิญมาแลกเปลี่ยนเรียบรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓



แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2565 / ปีงบประมาณ พ.ศ. ………  22 เมษายน 2565 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขอบเขต KM 1 แนวทาง 
 กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เป้าหมาย KM 1 จ านวนคณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมและจ านวนงานวิจัยที่สามารถต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  
 ชื่องาน/โครงการ การส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญญาและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
ขอบเขต KM 2 ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………… 
 กลุ่มเป้าหมาย…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 เป้าหมาย KM 1………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…….. 
 ชื่องาน/โครงการ 

1. ............................................................................. .....................................…………………………………………………………………………………………… 
2. ..................................................................................................................…………………………………………………………………………………..……..… 

 กลุ่มเป้าหมาย…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 เป้าหมาย KM 2………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…….. 
 ชื่องาน/โครงการ 

1. ...................................................................................................... ............…………………………………………………………………………………………… 
2. ..................................................................................................................…………………………………………………………………………………..……..… 



แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2565 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ขอบเขต KM 1 แนวทาง 
 กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เป้าหมาย KM 1 จ านวนคณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมและจ านวนงานวิจัยที่สามารถต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  
 ชื่องาน/โครงการ การส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญญาและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 
การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

1. แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการวิจัย
ประจ าคณะ           
ฝ่ายการจัดการความรู้
ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 
2. ส ารวจประเด็นการ
จัดการความรู้          
ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ และ 
เสนอรายชื่อผู้มีทักษะ/ 
ประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับประเด็นความรู้
ที่ก าหนด มาถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่
บุคลากรกลุม่เป้าหมาย 

1.คณบดี 
2.รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
3. คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
 
คณะอนุกรรมการ
วิจัยประจ าคณะ           
ฝ่ายการจัดการ
ความรู้ด้าน
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
 
 
 

10 มีนาคม 
2565 
 
 
 
 
 
20 เมษายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้กลไกในการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ในระดับคณะ 
 
 
 
 
 
1. ไดป้ระเด็นการจัดการความรู้:  
ทรัพย์สินทางปัญญาและการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2. รายชื่อผู้มีทักษะ/ ประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่
ก าหนด ได้แก่ 
2.1 รศ.ดร. อรพรรณ              

อนุรักษ์วรกุล 
2.2 รศ.ดร. โองการ  วณิชาชวีะ 
2.3 ผศ. ดร. สชุาดา ไม้สนธิ์ 



ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 
 
 
3. การแสวงหาความรู้ที่
ฝังลึก 
(tacit Knowledge) 

 
 
คณะอนุกรรมการ
วิจัยประจ าคณะ           
ฝ่ายการจัดการ
ความรู้ด้าน
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
 
20 เมษายน 
2565 

 
 
√ 
 
 
 

 
 
 

 
 
√ 
 

 
 
√ 

2.4 ผศ. ราเมศ จุ้ยจุลเจิม 

การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 

รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดจาก
เอกสาร สื่อ และคู่มือ
ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถ
สืบค้นได้ 

คณะอนุกรรมการ
วิจัยประจ าคณะ           
ฝ่ายการจัดการ
ความรู้ด้าน
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

20-21เมษายน 
2565 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

ไดข้้อมูลความรู้จากแหล่งความรู้
ต่างๆ ที่รวบรวมเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นคู่มือที่มีความเหมาะสม 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

ปรับปรุงประมวล
กลั่นกรองรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ใช้ภาษาเดียวกัน และ
ปรับปรุงเนื้อหาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะอนุกรรมการ
วิจัยประจ าคณะ           
ฝ่ายการจัดการ
ความรู้ด้าน
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

20-21เมษายน 
2565 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจาก
ขั้นตอนการประมวลและกลั่นกรอง
ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 

การเข้าถึงความรู้ 1. น าองคค์วามรู้ใหมข่ึ้น
เว็บไซต์และสื่อออนไลน์
รูปแบบต่างๆ เพ่ือการ
เผยแพร่ 

บุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
ฝ่ายพัฒนาระบบ

22 เมษายน 
2565 

    1. มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์องคค์วามรู้ใหม่บน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ



ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายนอก
หน่วยงานและบุคลากร
อ่ืนๆ ที่สนใจ น าไปปรับ
ใช้กับปฏิบัติงานจริง 
3. ก ากับติดตามผลการ
น าความรู้ไปปรับใช้กับ
ปฏิบัติงานจริง 

สารสนเทศ ผ่าน
เว็บไซต์ที่
พัฒนาขึ้นใหม่
และเชื่อมต่อกับ
เว็บของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
 
 

สื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ ที่เข้าถึง
ได้อย่างสะดวก 

2.  มีการประชาสัมพันธ์และ 
ก ากับติดตามผลการน าความรู้ไป
ปรับใช้กับปฏิบัติงานจริง 

การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 

บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏพระนคร 

9 พฤษภาคม 
2565 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์ความรู้ ทั้งในระดับคณะและ
ระดับสถาบัน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดจัดองค์
ความรู้ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏใน
เครือข่ายการ
จัดการองค์ความรู้
ใน 5 
มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏ 

25 พฤษภาคม 
2565 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์ความรู้ กับหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลัย 

 



 

  

Intellectual Property 

      จัดท ำโดย อนุกรรมกำรวิจัยประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ฝ่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

 

คู่มือทรัพย์สินทางปญัญาและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์                                                                    

ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

 



  

 1 

 

ค ำน ำ 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปแบบ

ของ สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑท์ี่สามารถจับต้องได้ หรอือยู่ในรูปแบบของสิ่งที่ไม่สามารถ

จับต้องได้ เช่น แนวความคิด กรรมวิธี ทฤษฎีต่างๆ ฯลฯ จึงกลายเป็นสิ่งที่นักวิจัยควรค านึงถึงเพราะ

นอกจากจะเป็นการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดคุณค่าที่สูงขึ้นแล้ว ยังเป็นการน าผลผลิตที่ได้จากการ

พัฒนา/สร้างสรรคไ์ปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในอีกรูปแบบหนึ่ง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน

ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย ของคณาจารย์ จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าคู่มือ ในหัวข้อ 

“ทรัพย์สินทางปัญญาและการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในส่วนของแนว

ทางการผลิตผลงานวิจัยส าหรับขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อกระตุน้ให้คณาจารย์และผู้

ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร น าไปสู่

การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ 

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

   อนุกรรมการวิจัยประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝา่ยการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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1. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถงึ 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรอืสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

ซึ่งเน้นที่ผลผลติของสตปิัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวธิีในการ

แสดงออก  

2. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทรัพย์สินทางปัญญาส าคัญที่เกี่ญวข้องกับคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ทรัพย์สินทาง

ปัญญาในกลุ่มสทิธิบัตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 สิทธิบัตร (Petent) 

          สิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญที่รัฐออกใหเ้พื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรอืการออกแบบ

ผลติภัณฑ ์(Industrial Design) ที่มลีักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ สิทธิบัตรการประดษิฐ์ สทิธิบัตร

การออกแบบผลติภัณฑ์ และ อนุสิทธิบัตร ผูท้รงสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสทิธิเด็ดขาดหรือสิทธิเด็ดขาด

หรอืสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงกาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรอืการออกแบบผลติภัณฑ์ที่ได้รับ

สิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

         2.2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคิดค้น

เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสรา้ง หรอืกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บ

รักษา หรอืการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มอีายุความคุ้มครอง 20 ปี นับแตว่ันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 

        2.3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิด

สร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ์องค์ประกอบของลวดลายหรอืสีของ

ผลติภัณฑ ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่างไปจาก

เดิม มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแตว่ันยืนค าขอรับสิทธิบัตร 

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กฎหมายก าหนดว่า จะต้องมคีุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง ดังต่อไปนี้  

1) เป็นสิง่ประดษิฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจ าหน่ายหรอืขายมาก่อน หรอืยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ 

สิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีว ีหรอืในวิทยุ มาก่อน  
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2) มีขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึ้น คอื ไม่เป็นสิ่งการประดิษฐ์ที่สามารถท าได้งา่ยโดยผู้มีความรูใ้นระดับธรรมดา 

หรอือาจพูดได้วา่มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มมีาก่อน  

3) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้  

2.4 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์

ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากการ

ประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย มีอายุความคุ้มครอง 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร และต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ทั้งนี้ สามารถต่ออายุได้สองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 

10 ปี) 

(Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดคน้ เชน่ เดียวกับสิทธิบัตร การประดษิฐ์ แตแ่ตกต่าง

กันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมี

ประโยชน์ใชส้อยมากขึ้น  

การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้กฎหมายก าหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่างดังตอ่ไปนี้  

1) เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม ่คอื ยังไม่เคยมีจ าหน่ายหรอืขายมาก่อน หรอืยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ 

สิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใด ๆ ในทีวี หรอืวิทยุ มาก่อน  

2) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม ได ้ 

3. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้  

การประดษิฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ 

3.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจาก   

สัตว์หรอืพืช เช่น แบคทีเรยีที่มอียู่ตามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นต้น  

3.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์เช่น สูตรคูณ เป็นต้น  

3.3 ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เชน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

3.4 วิธีการวินจิฉัย บ าบัด หรอืรักษาโรคมนุษย์ หรอืสัตว์  
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3.5 การประดษิฐ์ ที่ขัดตอ่ความสงบเรียบร้อย หรอืศลีธรรมอันด ีอนามัย หรอื สวัสดิภาพของประชาชน 

เชน่ การคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น 

4. สิ่งส าคัญที่ควรทราบในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

4.1 การสบืสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเป็นวิธีการตรวจสอบ “ความใหม”่ 

4.2 ผูป้ระดิษฐ์ควรจะสืบค้นข้อมูลสทิธิบัตรก่อนเริ่มท าการประดิษฐ์คิดค้น 

4.3 หลักในการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรทุกประเทศในโลกใช้“หลักดินแดน” 

4.4 หา้มเผยแพร่ผลงานที่จะขอรับจดสิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตร ยกเว้นเฉพาะกรณีเผยสาระส าคัญใน

งานที่หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้จัดงานหรอือนุญาตให้มีขึ้น โดยเป็นงานที่จัดขึน้เฉพาะในประเทศไทย และได้

ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรนั้น ภายใน 12 เดือน 
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5. ขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 นักวิจัย/เจ้าของผลงาน  

จัดท ารายละเอียดและกรอกข้อมูล 

ต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มใหส้มบูรณ์ถูกต้อง 

 นักวิจัย/เจ้าของผลงาน  

บันทึกข้อความขอให้ด าเนินการ                

ทางทรัพย์สนิทางปัญญา 

นักวิจัย/เจ้าของผลงาน  

ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ผา่น ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 

และ คณบดีลงนาม 

 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยฯ ตรวจสอบ

ความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้อง (1 วัน)  

  เจ้าหนา้ที่สถาบันวิจัยฯ ส่งเอกสาร  

ค าขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (1 วัน) 

 ส่งส าเนาและบันทึกแจ้งนักวิจัย 

และบันทึกข้อมูล ( 1 วัน) 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา

ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น  

- สิทธิบัตร (10 เดอืน)  

- อนุสิทธิบัตร 

   (6.5 เดอืน)  

https://www.ipthailand.go.

th/th/patent-005.html 

ผ่าน 

หากมีการ
แก้ไขส่งต่อให้
นักวิจัย/
เจ้าของผลงาน
ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

http://www.ipthailand.go.th/th/patent-

0110.html  

- แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ค าขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธบิัตรการ

ออกแบบผลติภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร  

- แบบ สป/อสป/004-ก ค าขอ

เปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  

- แบบ ลข.01 ค าขอแจง้ขอ้มูลลิขสทิธิ์  

- ส าเน าบัตรประช าชน 2 ชุด  

- สัญญาโอนสิทธิ์ 

 เสนออธิการบดีลงนามเอกสาร ( 3 วัน) 

 เอกสารไม่ครบ/แก้ไข ส่งคืน ( 7 วัน) 
ไม่ผ่าน 
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6. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ 

การน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน า ไปใช้จนก่อให้เกิด

ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น  

7.1 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  

การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเป็นการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน า ไปใช้

ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ 

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

7.2 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์  

การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ งานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

ก่อใหเ้กิดรายได้ หรอืน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

7.3 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  

เป็นการน าผลงานการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน หรอืสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

7.4 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  

ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและ 

เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับ

วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

7.5 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่  

เป็นการน าผลงานการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่เจาะจงพืน้ที่นั้นๆ 
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7.6 การใชป้ระโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรคค์ุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ

จติใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สรา้งความสุข  

เป็นการสรา้งสรรค์คุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งาน

ศลิปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มกีารศกึษาและการประเมินไว้ 

8. การน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 8.1 การอ านวยความสะดวกส าหรับการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรื่อง  กรรมวิธีการขึ้นรูปวัสดุ

ธรรมชาติตกแต่งตู้ปลาจากสาหร่ายไกสายพันธุ์ไรโซโครเนียม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเมศ จุ้ยจุลเจิม 

และคณะนักวิจัยร่วม ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามระบบแผนผังที่น าเสนอ (ผ่านสาขาวิชา 

คณะฯ โดยคณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความเลขที่ วท. 0080/2565) 

 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะสาหร่ายไกที่ผ่านการขึน้รูปเป็นก้อนกลมแตกรัศมีสวยงามโดยรอบมีขนาด 1.5-2.0 

เซนติเมตร 

 8.2 การอ านวยความสะดวกส าหรับการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรื่อง  กรรมวิธีการต ารับครีมลิควิด

คริสตัลที่มีสว่นผสมของสารสกัดจากข้าวกล้องงอก ของ รองศาสตราจารย์อรพรรณ  อนุรักษ์วรกุล ผ่าน

กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามระบบแผนผังที่น าเสนอ (ผา่นสาขาวิชา คณะฯ โดยคณะกรรมการ

ประจ าคณะ และมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความเลขที่ วท. 0351/2565) 
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์ Polarized Light Microscope 

(PLM) โดยใช้ก าลังขยายภาพ 400x โดยจะแสดงผลเป็นภาพขนาด  50 μm เพื่อตรวจสอบหา Maltese cross 

9. ขุมความรู้จากผู้มีประสบการณ์ 

9.1 รศ.ดร. อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล   

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 

แนวทางการท างานวจิัยที่สามารถน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการน าไปใช้

ประโยชน์ 

ควรเป็นงานวิจัยที่มคีวามใหม่ แตกต่าง จากที่เคยมีรายงานมา ดังนั้นควรตรวจสอบงานวิจัยที่มี

รายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาก่อน โดยควรปรับตั้งแตข่้อเสนองานวิจัยใหม้ีความแตกต่างชัดเจน เชน่                 

ใช้การบรูณาการหลายศาสตรท์ั้งทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถิต ิ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ มาท าให้งานวิจัยมีความโดดเด่น เป็นประโยชน์ชัดเจน และเป็นป้องกันการซ้ าซ้อนกับ

งานวิจัยอื่น ก่อนที่งานวิจัยที่วางแผนไว้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้การศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอจะท า

ให้วางแผนงานได้ดีและควรจะอ่านงานวิจัยที่ผ่านมาให้ชัดเจน ทุกงานจะมีข้อดทีี่ผู้วจิัยต้องการน าเสนอมา

เปิดเผย แตจุ่ดอ่อนก็อาจยังมีอยู่ เชน่ ความยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายที่สูง ระยะเวลาที่นาน งานวิจัยใหมท่ี่สนใจส่ง

Type text here
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ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีความแตกต่าง หรอืช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ หรอืท าใหส้ะดวกหรอืดี

ขึน้ได้ ตัวอย่างงานวิจัยที่มปีระสบการณน์ าไปจดแจ้งอนุสิทธิบัตรคืองาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแป้งอัด

แข็งจากข้าวส าหรับการแตง่หนา้ และน าไปใช้ประโยชน์ ผา่นการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรและ

กรรมวิธีการปรับปรุงแป้งข้าวด้วย PEG – 50 Shea butter เพื่อทดแทนทัลคัม ในการผลิตแป้งพัฟ (แป้งอัด

แข็งส าหรับการแตง่หน้า ตามเลขที่ค าร้อง 2020091400015 

ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการน าไปใช้

ประโยชน์  

ถ้าตั้งใจอุปสรรคอะไรก็ไม่เป็นปัญหา ที่ผ่านมาขณะที่ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ต้องติดต่อ

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและกรมทรัพย์สนิทางปัญญาดว้ยตัวเอง เพราะจะท าในช่วงที่ศูนย์บ่มเพาะเพิ่ง

ปิดไป แตใ่นปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้อ านวยความสะดวกผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีระบบการจัดการที่

ดีขึ้น 

ท่านศึกษาแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์

จากแหล่งข้อมูลใด 

เว็บไซต์ตา่ง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th/th/ และ

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีขัน้ตอนต่างๆ ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร https://odin.pnru.ac.th/irdp/upload-

files/uploadfile/18/3795af0554959cb5ed35ea7214d035d9.pdf 

ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาและมีความประสงค์ในการถ่ายทอดข้อมูล

ดังกล่าว 

เมื่อท างานวิจัยแล้วเสร็จจนได้ผลผลติที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ด าเนินการ

ก่อน เมื่อยื่นจดแจ้งแล้วท่านสามารถน าไปตีพมิพ์เผยแพร่ตอ่ไปได้  

 

https://www.ipthailand.go.th/th/%20และเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
https://www.ipthailand.go.th/th/%20และเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
https://odin.pnru.ac.th/irdp/upload-files/uploadfile/18/3795af0554959cb5ed35ea7214d035d9.pdf
https://odin.pnru.ac.th/irdp/upload-files/uploadfile/18/3795af0554959cb5ed35ea7214d035d9.pdf
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9.2 รศ.ดร. โองการ  วณิชาชีวะ   

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 

แนวทางการท างานวจิัยที่สามารถน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการน าไปใช้ป

ประโยชน์เชิง  ได้แก่งานวิจัยในรูปแบบใดบ้าง  

 แนวทาง การวิจัย ที่สามารถน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบของงานวิจัย ในความ 

คิดเห็นและในการด าเนินงานที่ผ่าน สามารถน าเอางานวิจัย ทั้งในการวิจัยด้านองค์ความรู้ และงานวิจัย 

บูรณาการ โดยการประยุกต์ ให้สามารถ น าไปใช้ ได้หลากหลาย ทั้งสองแบบสามารถน าไปจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

 ส าหรับงานวิจัย ด้านองค์ความรู้ การน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา อาจเป็นข้อมูล ที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช ้เพื่อใช้ ในเชิง การค้า หรอื เป็น ข้อมูล ที่สามารถน ามาช่วย ในการ วิเคราะห ์งาน

ขั้นสูงต่อไป ตัวอย่างเชน่ งานวิจัยทางความหลากหลาย ทางชีวภาพ อาจมกีารน า ลักษณะเฉพาะบางอย่าง 

ไปจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรอืกระบวนการ ที่น าไปใช้ ในการจ าแนกสิ่งมีชีวติ เพื่อสามารถ น าไป

เป็น ตัวบ่งชี ้เชงิการคา้ได้เป็นต้น ส าหรับตัวอย่าง ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผู้วจิัยเคย

ได้ท า เช่น การใช้เครื่องหมายทางโมเลกุลในการจ าแนก สาหร่ายไก เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสาหร่าย สายพันธุ์

บ าบัด น้ าเสียได้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาปรือการน าไปใช้ป

ประโยชน์ 

 การตอ่ยอด การจดทะเบียน ทรัพย์สนิทางปัญญา หรือการน าไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคที่ส าคัญ คือ 

การน าไปใช้ได้จริง ในบริบท ของ ชุมชนและพืน้ที่ เนื่องจาก บางครัง้ อุปกรณ์ หรือ วธิีการบ้าง ประเภท   

ไม่สามารถ เอือ้อ านวย ได้ในชุมชน หรอื ในท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้ง วธิีการบางอย่าง อาจตอ้งอาศัยเวลา เพื่อ

พัฒนาใหเ้หมาะสม กับบริบทของชุมชนและพืน้ที่จริง 
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ท่านศึกษาแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์

จากแหล่งข้อมูลใด 

 แนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา สามารถหาได้จาก แหล่งขอ้มูล ในรูปของเว็บไซต์

ต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูล การน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยเป็นต้น 

 ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาและมีความประสงค์ในการถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าว 

 ข้อมูลที่มปีระโยชน์อย่างมากในการ ช่วยพัฒนาแนวคิด ในการน างานวิจัยไปใช้ คือ ฐานขอ้มูลด้าน

นวัตกรรม และความตอ้งการของชุมชนพืน้ที่ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมกีารส ารวจในบ้างครั้ง และหากจะเป็น สิ่งที่

สามารถน ามาพัฒนา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาใด ซึ่งเข้า

กับบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ 

 

9.3 ผศ. ดร. สุชาดา ไม้สนธิ์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาการ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 

แนวทางการท างานวจิัยที่สามารถน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ได้แก่งานวจิัยในรูปแบบใดบ้าง  

   การท างานวิจัยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานี้ (เริ่มท าในปี 2559 ถึงปัจจุบัน) จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมประมาณ 12 เรื่อง ได้รับการสนันสนุนทุนวิจัยจาก ส านักส่งเสริมงาน

กองทุนสนับสนุนการวจิัย ฝ่ายอุตสหกรรม (สกว. เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ทุนร่วมกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีโจทย์วิจัยที่ต้องการ

แก้ปัญหาและพัฒนาเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เข้าถึงแหล่งทุนหรือโจทย์วิจัย

ได้จากการประกาศรับข้อเสนอโครงการของหน่วยงานสนับสนุนทุน โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นโจทย์จาก

บริษัทบริษัทร่วมทุนที่เป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อการขยาย

ระเ

Type text here
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ตลาดและให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องแต่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในวิจัยและพัฒนาสินค้า เช่นการผลิต

อาหารในภาชนะปิดสนิทอาหารชนิดใหม่ๆ  การผลิตอาหารตามเทรนด์และแนวโน้มของการบริโภคของ

ผู้บริโภค  การพัฒนากระบวนการผลิตที่ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออก 

และการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อก าหนดเพื่อการจ าหน่ายทั้งภายในและ

ต่างประเทศจึงข้อความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่จึงได้น าไปใช้ประโยชน์หลังงานวิจัย

เสร็จสิ้น โดยงานวิจัยยังไม่ได้น าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญาจะเกิดผลกับบริษัทผู้ร่วมสนับสนุนทุนในส่วนของสูตรและกระบวนการจึงยังไม่ได้ด าเนินการในส่วน

นี ้

ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการน าไปใช้

ประโยชน์  

    การจดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ดี เป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 

การค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ๆ หากจดทรัพย์สินทางปัญญาได้หรืองานวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นขวัญและ

ก าลังใจกับนักวิจัยป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาและอุปสรรค์เนื่องจากงานวิจัยที่ได้รับทุนนั้นมีผู้ใช้

ประโยชน์ชัดเจนและนอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนทุนได้มีการก าหนดสิทธิ์คุ้มครองงานวิจัย

เหล่านั้นไว้แลว้ 

ท่านศึกษาแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์

จากแหล่งข้อมูลใด 

ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สนิทาง

ปัญญาและได้เข้าอบรมกับทางสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้เชญิผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความรู ้ ในส่วนของ

การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เริ่มจากพิจารณาขอทุนวิจัยจากแหล่งสนับสนุนทุนของภาครัฐที่มกีาร

ก าหนดขอบเขตและรายละเอียดจากแหล่งทุน (TOR) ทีบ่อกถึงผูใ้ช้ประโยชน์งานวิจัยนั้นๆ ศกึษาหาข้อมูล

เพิ่มเพิ่มและเข้าถึงผู้ใช้ประโยชนจ์ากงานวิจัย ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเครือขา่ยของผู้ประกอบการที่เคยร่วม

ขอทุนเดิมหรือกับทางชุมชนที่ได้เข้าไปบริการวิชาการ เป็นต้น   
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ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาและมีความประสงค์ในการถ่ายทอดข้อมูล

ดังกล่าว 

การท างานวิจัยที่มีการระบุการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือมีผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจน เช่น บริษัท

ร่วมให้ทุนวิจัย มีข้อดีคืองานที่ท างานวิจัยนั้นได้ใช้ประโยชน์มีความคุ้มทุนทั้งในด้านงบประมาณของ

ประเทศชาติและทุนองค์ความรู้ของอาจารย์ได้น ามาต่อยอดเพิ่มพูนและได้น ามาถ่ายทอดอย่างเต็มที่ แตส่ิ่ง

ที่ตอ้งเตรยีมตัวและตั้งรับคือ การทุ่มเทเวลาและความสม่ าเสมอในการท าวิจัยต้องมีความต่อเนื่องและตรง

ต่อเวลาเสมอ เมื่อพบปัญหาที่ผลการวิจัยอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ต้องสามารถ

แก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับงานนั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้ที่รอใช้ผลงานวิจัยนั้นอยู่ ในปีแรก ๆ ที่

ท างานวิจัยในลักษณะนี้เมื่อพบปัญหาอาจจะมีความเครียดท้อและมีความวิตกกังกลแต่พอผ่านไปแล้วได้

เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้นก็จะท าให้งานวิจัยนั้นๆ ส าเร็จ

ไปด้วยดีและสิ่งที่ภาคภูมิใจคืองานวิจัยนั้นได้น าไปใช้ประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาใหก้ับบริษัทหรือชุมชน

ได้ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา. กระทรวงพาณิชย์. (2565). บริการข้อมูล. ค้นจาก

https://www.ipthailand.go.th/th/ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. (2565). ขั้นตอนการด าเนินงานด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา. ค้นจากhttps://odin.pnru.ac.th/irdp/upload-

files/uploadfile/18/3795af0554959cb5ed35ea7214d035d9.pdf 

 

 

ติดตอ่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งฝา่ยการจัดการความรูด้้านงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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 15 

 

 



๔.๔ การพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

............................................................................................................................. ...........................
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔



๔.๕ การพิจารณาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยและการเป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

............................................................................................................................. ...........................
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕



 




