
 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเด็นความรู เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา การคิดอยางมีระบบ การใช

วิจารณญาณในการตัดสินใจของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  และการย่ืนขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ลิขสิทธิ์ 
 

องคความรูท่ีได   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และการยื่นขอรับสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ ์

 

สรุปกระบวนการจัดการความรู   

1. การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปน (การบงช้ีความรู) 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู (Knowledge Management) 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือกําหนดประเด็น

ความรูหลัก 

1.3 ไดประเด็นความรู  2 ประเด็น คือ 

1) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา การคิดอยางมีระบบ การใช

วิจารณญาณในการตัดสินใจของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

2)  การยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

 

2. การเสาะความรูท่ีตองการ (การสรางและแสวงหาความรู) 

2.1 คณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนอาจารยจากภาควิชาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาประเด็นความรูจาก

ประสบการณของตนเอง และจากการบอกเลาของอาจารยในภาควิชา 

2.2 คณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรูระบบ STEAM  ใหกับอาจารย

ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกคณะ จัดโดยสํานักงานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา  

 

3. การสรางความรู/แนวปฏิบัติ (การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู) 

3.1 คณะกรรมการสรางแนวปฏิบัติในเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา 

การคิดอยางมีระบบ การใชวิจารณญาณในการตัดสินใจของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  และการยื่นขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  ซ่ึงไดจัดทําเปนแผนพับประชาสัมพันธใหอาจารยในคณะ และบุคลากรท่ัวไป

ทราบ  และนําไปปฏิบัติ 

  

 



 
 

4. การประยุกตใชความรู/แนวปฏิบัติในงาน (การเขาถึงความรู) 

4.1 จัดประชุมอาจารยในคณะเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  และการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

 

5.  การแบงปนแลกเปล่ียนแบงปนความรู 

5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนในเวที KM DAY CMRU  ซ่ึงเปนโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู และเผยแพรองคความรูในเวทีตลาดนัด KM 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 ปงบประมาณ 2562  พรอมท้ังมีคณะกรรมการ

ตัดสินการประกวดกิจกรรม KM  การจัดนิทรรศการ การนําเสนอการจัดการความรูของคณะ 

ศูนย สํานัก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการจัดการความรู (KM) 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา การคิดอยางมีระบบ  

การใชวิจารณญาณในการตดัสินใจของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21   

กิจกรรม (ครั้งท่ี) วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

ครั้งท่ี 1 

ประชุม

คณะกรรมการการ

จัดการความรูของ

คณะ 

19  ธันวาคม 2561 
- จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู 

(KM) ดานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมมี

มติใหฝายวิชาการฯ ทําแบบประเมินผาน Google 

form เพ่ือสํารวจความตองการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 จํานวน 13 ดาน  ผลการประเมิน

พบวา ทักษะท่ีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 231 คน 

ตองการเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

1. ทักษะการแกปญหา  การคิดอยางมีระบบ  การใช

วิจารณญาณในการตัดสินใจ 

2. ทักษะการคิดสรางสรรค 

3. ทักษะดานการทํางาน  ความยืดหยุนและการปรับตัว  

ความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี

4. ทักษะการสื่อสารและการรวมงานกับผูอ่ืน  การปรับตัว

และทักษะสังคม 

5. ทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต  การชี้นําตนเอง  การ

กํากับดูแลตนเอง  การตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง 

ดังนั้น ประเด็นความรูและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูคือ 

การฝกใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

- การคิดอยางเปนระบบเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาการ

ออกกลางคันของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นป 2, 

3 และ 4  

- ควรเริ่มจากอาจารยผู สอนซ่ึงมีโอกาสใกลชิดกับ

นักศึกษา ตองมีทักษะดังกลาวมากพอท่ีจะคิดวิธี

ถายทอดไปสูนักศึกษาได  หากไมมีหรือไมเพียงพอ 

อาจารยควรไดรับการกระตุนผานการอบรม พูดคุย 

สัมมนา จากผูสรางแรงบันดาลใจหรือวิทยากร 



 
 

กิจกรรม (ครั้งท่ี) วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

- ในการสอนรายวิชาออกแบบฯ มีหลักการสอนบน

พ้ืนฐานของการคิดอยางเปนระบบอยูแลว และมี

ลักษณะเหมือนหลักอริยสัจ 4 ซ่ึงรายวิชาตางๆ มีตั้งแต

ชั้นปท่ี 1 

- นักศึกษาบางรายไมมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ และ

ไมรูตัววาตนเองคิดไมเปน 

- รายวิชาหรือโครงการตางๆ ควรมีชวงเวลาใหนักศึกษา

คิดวิเคราะห 

- ควรมีพ้ืนท่ีใหนักศึกษาเสนอแนะปญหาซ่ึงนักศึกษา

ประสบดวยตนเองและลองใหนักศึกษาเสนอแนว

ทางการแกไขปญหา 

- อาจารยท่ีปรึกษาอาจใชเวลา Home room ในการฝก

ใหนักศึกษาชวยกันคิดวิเคราะหในกรณีตางๆ 

- ในการประชุมครั้งตอไป (วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562) 

เปนการสรุปแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมี

ระบบของนักศึกษา เพ่ือนําเสนอในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับอาจารยในคณะตอไป 

ครั้งท่ี 2 

ประชุม

คณะกรรมการการ

จัดการความรูของ

คณะ 

16 มกราคม 2562 
- จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู 

(KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมมีมติใหคณะตางๆ 

จัดโครงการการจัดการความรู (KM) ในระดับคณะอยาง

นอย 2 ดานคือ ดานวิชาการและดานวิจัย 

- การจัดการความรูในดานวิชาการใหเนน การจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือสงเสริมทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

- ประธานฯ จึงเสนอประเด็นการจัดการความรูโดยขอให

กรรมการพิจารณาประเด็นตางๆ จากเอกสารแนบ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการการจัดการความรู: 

กิจกรรมการการจัดการความรู (KM) ดานวิชาการคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหขอคิดเห็นตอไปนี้ 



 
 

กิจกรรม (ครั้งท่ี) วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

1) ควรวิ เคราะหประเด็นจากปญหาท่ีเ กิด ข้ึนกับ

นักศึกษา 

2) ควรมีการทําประชาพิจารณ โดยการใหอาจารยและ

นักศึกษาในคณะประเมินประเด็นความรุนแรงของ

ปญหา 

3) เม่ือไดประเด็นแลวจึงรวมกันพิจารณาสรางชุดการ

เรียนรูหรือแนวปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาเหลานั้น บน

พ้ืนฐานความรูท่ีองคกร(คณะ) มีและ/หรือมีการ

เชิญวิทยากรเพ่ือใหความรูเพ่ิมเติม  

มติท่ีประชุม 

- ขอความอนุเคราะหอ.ดร.ปยะชาติ เวียงนาค ทํา

แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาและอาจารยในคณะฯ 

โดยใชแบบฟอรม Google form และท่ีประชุมจะ

รวมกันวิเคราะหและสรุปประเด็นการจัดการเรียนรู 

ดานวิชาการในการประชุมครั้งตอไป (วันท่ี 16 มกราคม 

2561) 

 

ครั้งท่ี 3 

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับ

หนวยงานภายนอก 

21 กุมภาพันธ 2561 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการการ

จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ใน

ประเด็น การแกไขปญหา การคิดอยางเปนระบบและ

การคิดอยางมี เหตุผล โดยจัดทําแผนและดําเนิน

กิจกรรมตางๆ มาเปนลําดับ  จึงขอแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับหนวยงานตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

- KM เปนเครื่อง มือในการผลักดันใหองคกรบรรลุ

วิสัยทัศน คือใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู  เปนแหลง

พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนานักเรียน

ใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยใชกิจกรรม

บูรณาการกับวิชาตางๆ ใน 8 กลุมสาระ  ไดแก กิจกรรม

เสริมประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  สวนของพอ  



 
 

กิจกรรม (ครั้งท่ี) วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

พออยูพอกิน  ศาสตรพระราชา  สวนพฤกศาสตรใน

โรงเรียน เปนตน 

- นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ ผาน Project 

approach  การแลกเปลี่ ยนเรียนรู กับหนวยงาน

ภายนอก  โรงเรียนตชด.เพ่ืออบรมการเขียนแผนบูรณา

การตางๆ  

- ในฐานะผู ปกครองของนั ก เ รี ยน โรง เ รี ยนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รูสึกชื่นชมและชื่นชอบ

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน และใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง  เชน การนํานักเรียนไปตลาด 

หางสรรพสินคา สวนสัตว  ทุงนา(จําลอง) สวนผัก เปน

ตน 

- สําหรับภาควิชาสาธารณสุขศาสตรกําหนดใหนักศึกษามี

การออกผึกประสบการณจริงในชวงปดเทอมภาคฤดู

รอน  โดยเนนหัวขอใหนักศึกษาแตละชั้นป ไดแก 

นักศึกษาป 2 เนนการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ  นักศึกษาป 

3 เนนการดูแลสุขภาพชุมชน  และนักศึกษาป 4 เปน

การฝกประสบการณวิชาชีพเต็มรูปแบบในหนวยงานท่ีมี

การบริหารงานสาธารณสุข ไดแก รพ.สต.  เทศบาล  

สาธารณสุขตําบล เปนตน 

- อยางไรก็ตาม ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนไดแก งบประมาณ

สนับสนุนไมเพียงพอ จึงสงเสริมใหนักศึกษาไดฝก

ประสบการณจริงในสถานประกอบการใกลบานตนเอง  

และสัดสวนอาจารยนิเทศกตอจํานวนนักศึกษาคอนขาง

จํากัด 

- ทางคณะวิทยาการจัดการ โดยเฉพาะหลักสูตรการบัญชี

และการเงิน  มีการฝกประสบการณแบบสหกิจศึกษา  

และมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

- โครงการจัดการความรูในปการศึกษา 2561 นี้ จัดใน

ประเด็นการจัดเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา GEN.Z 

(วันท่ี 23 เม.ษ.62) 



 
 

กิจกรรม (ครั้งท่ี) วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

- นอกจากนั้นยังกระตุนใหอาจารยในแตละรายวิชา

จัดการเรียนการสอนโดยใช Project base learning 

เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกวิธีการเรียนรูดวย

ตนเอง โดยอาจารญเปนเพียงผูใหคําแนะนําและควบคุม

กระบวนการเทานั้น 

- ลักษณะของนักศึกษาคือชอบทางลัด และไมรูแผนการ

เรียนเสนอแนะของตนเอง 

- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความคิด

สรางสรรคและนอกกรอบ  อยางไรก็ตาม อาจารยยังคง

ตองตีกรอบและกําหนดขอบเขตใหเหมาะสม 

- หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติท้ัง 5 หลักสูตรเนนการ

ออกฝกประสบการณนอกหองเรียน  มีโครงการตางๆ ท่ี

สงเสริมใหนักศึกษาไดใชความรูในการทํางานจริง เชน 

โครงการของมูลนิธิเขียวสวยหอม  นักศึกษาจะไดนํา

เท่ียวบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม  โครงการแลกเปลี่ยน

กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพ่ือเปนการฝกใช

ชีวิตในตางแดน  สงเสริมใหนักศึกษารวมประกวด

แขงขีนในเวทีตางๆ เพ่ือฝกการแกปญหา  จัดโครงการ

แผนพัฒนาธุรกิจ SME และเชิญวิทยากรอบรมเพ่ือ

พัฒนาอาจารย ในการจัดการเรียนรู ใหนัก ศึกษา 

Generation Z อานแอพริเคชั่นใหมท่ีนาสนใจ 

- ใหนักศึกษาทํากิจกรรมท่ีเปน Project base learning 

เชน น้ํามันหมูกอน และรวมงานกับอุทยาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือพัฒนาธุรกิจ

สมัยใหม 

- หลักสูตรใหนักศึกษาทํา MV เพ่ือนําเสนองานตางๆ 

เพ่ือใหนาสนใจ ซ่ึงนักศึกษาจะไดฝกแกปญหาและ

ทํางานเปนทีม 

- ภาควิชาคอมพิวเตอรสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาไปรวม

แขงขันใหเวทีตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูการ

แกปญหาอยางเปนระบบ โดยอนุญาตใหนําผลการ



 
 

กิจกรรม (ครั้งท่ี) วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

แขงขันมาทดแทนการสอบรายวิชาโครงการวิจัย/การ

คนควาอิสระได 

- ภาควิชาเคมีมีกิจกรรมนอกหองเรียนและการศึกษาดู

งาน 

- บางรายวิชามีการมอบหมายหัวขอใหนักศึกษาคนหา

ความรูมากอนชั่วโมงเรียน 

- นักศึกษาสวนใหญมีฝมือดี แตขาดทักษะการสื่อสาร  

การสงเสริมใหรวมแขงขันและประกวดในรายการตางๆ

ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดแกปญหาและการ

สื่อสารใหดี ข้ึนผานการนําเสนอผลงานของตนเอง  

นอกจากนั้น ยังสงเสริมใหนักศึกษารวมบริการชุนชน 

เพ่ือใหฝกทักษะการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับชาวบาน 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดนําขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะตางๆ จากทุกหนวยงานไปประชุมพูดคุย

กันเพ่ือพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนานักศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 ในประเด็น การแกไขปญหา การคิด

อยางเปนระบบและการคิดอยางมีเหตุผล ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการจัดการความรู (KM) 

การย่ืนขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

 

กิจกรรม  วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

ประชุม

คณะกรรมการการ

จัดการความรูของ

คณะ 

14  พฤษภาคม  2562 - จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู 

(KM) ดานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 

1/2561 เม่ือวันท่ี 14  พฤษภาคม  2562   ท่ีประชุมมี

มติใหฝายวิจัยฯ ดําเนินกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ในหัวขอ  การยื่น

ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ งานวิจัย  ดวย

ตนเอง เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันตอนการ

ดําเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

งานวิจัย  ท้ังดวยตนและการยื่นผานสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  โดยเริ่มจาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธิ์   รักสุจริต  ซ่ึงเปน

นักวิจัย ท่ีมีประสบการณในการยื่นขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดวยตนเองจากกรมทรัพยสิน

ทางปญญา 

- หลักการในการยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดวย

ตนเองนั้น  เริ่มจากการเตรียมผลงานเพ่ือนําไปขอจด

ทะเบียนสําหรับการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตอง

เปนผลงานท่ีไมเคยมีใครจัดทําข้ึนมากอนและยังไมมีผู

ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานนั้น  ในการ

ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ จะตองยื่นคําขอพรอม

ท้ังชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน 500 บาท ท่ีซ่ึงคําขอ

จะต อ ง เ ขี ยนร ายละ เ อี ยดผล งาน โดยบร รย าย

รายละเอียด ท่ีมีขอความสมบูรณ รัดกุม และชัดเจน  

ซ่ึงจะทําใหผูมีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ

วิทยาการท่ีเก่ียวของสามารถทําและปฏิบัติตามการ

ประดิษฐนั้นได ดังนี ้

            (1)  ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ           

            (2)  ระบุสาขาวิทยาการท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐ 

            (3)  ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวของ    



 
 

กิจกรรม  วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

          (4)  อธิบายลั กษณะและความ มุ งหมายของการ

ประดิษฐ    

          (5)  เปดเผยการประดิษฐโดย 

          (6)  อธิบายรูปเขียนแตละรูปโดยยอ [ถามี] 

          (7)  วิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด  

 หากมีขอแกไขทางกรมทรัพยสินทางปญญาจะแจง

เจาของผลงานนั้นๆ ใหแกไข ซ่ึงจะตองดําเนินการภายใน 90 วัน 

นับจากวันท่ีไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผัน

ได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ 

 ในแบบคําขอจะตองลงลายมือชื่อกํากับโดยใชปากกาสี

น้ําเงินเทานั้น  การกรอกแบบคําขอจะตองใชคอมพิวเตอรหรือ

พิมพดีดพิมพ ไมสามารถกรอกดวยมือได  

 สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองดวยธรรมชาติไมสามารถจดคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาไมได  สิ่งท่ีจะจดไดคือวิธีการ/ขบวนการ/

กรรมวิธี 

 สิทธิ์ในการขอรับ กรณีโอนสิทธิ์ใหมหาวิทยาลัยเปนผู

ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผูผลิตผลงานจะอยูในฐานะผูผลิต

เทานั้น  แตเจาของผลงานจะเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  สัญญา

โอนสิทธิบัตร คือ สัญญาท่ีผูโอนสิทธิไดใหสิทธิแกผูรับโอนสิทธิ 

โดยโอนสิทธิไมเกินอายุความคุมครอง ดังนี ้

* สิทธิบัตรการประดิษฐอายุการคุมครอง 20 ป 

* อนุสิทธิบัตรอายุการคุมครอง 6 ป หรือ เม่ือมีการยื่นคําขอตอ

อายุอนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย 

- หลักการยื่นขอรับรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

งานวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม นั้น  ผูวิจัยจะตองเตรียมผลงานและกรอก

แบบขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ จากเว็บไซต

ของกรมทรัพยสินทางปญญา  ท้ังนี้การขอรับดังกลาว

จะเปนการขอรับโดยมหาวิทยาลัยเปนเจาของผลงาน

นั้นๆ  หลังจากนั้นผูวิจัยจะตองทําบันทึกเพ่ือขอสงผล

งานสําหรับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

ผานตนสังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบ



 
 

กิจกรรม  วันท่ีจัด สรุปบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู  

ความถูกตองของเอกสารและขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการ

ขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  หากมีขอ

แกไขทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงกลับไปใหแก

ผูวิจัยเพ่ือปรับแกไขและสงกลับมายังสถาบันวิจัยและ

พัฒนา หลังจากไดรับเอกสารท่ีแกไขเรียบรอยแลว

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีเปนผูลงนาม และนําสง

เอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/สิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตร  ท่ีผานการตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสารและขอมูลเบื้องตนเรียบรอยแลว  ยื่นผาน

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  เม่ือกรมทรัพยสิน

ทางปญญาได รั บ เอกสาร เรี ยบรอยแล วจะเข าสู

กระบวนการการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตอไป  เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทางกรททรัพยสินทางปญญาแจงผลการพิจารณาแก

มหาวิทยาลัย  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการ

แจงผลการพิจารณาแกนักวิจัยผานหนวยงานตนสังกัด  

และจัดเก็บขอมูลเขาระบบขอมูลของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการการจัดการความรู (Knowledge management) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การจัดการเรียนรูระบบ STEAM” 

วันท่ี 14 มีนาคม 2562   

ณ หองประชุมช้ัน 3  อาคาร 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  



 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ KM DAY CMRU 

วันท่ี 30  พฤษภาคม  2562   

ณ หองประชุมช้ัน 15  อาคารราชภัฏ  90 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

 
 



 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการการจัดการความรู (Knowledge management) 

วันท่ี 6  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00 – 16.30 น.   

ณ หองประชุมใหญศูนยวิทยาศาสตร (หอง 28101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

  


