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ค าน า 

 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจั ดการ

ความรู้ที่ช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ

สร้างองค์ความรู้ใหม่น้ันได้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ขึ้นภายในองค์กร โดยสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปเผยแพร่และ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการจัดการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 

ดังนัน้ การระดมความคดิและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรจงึมคีวามส าคัญอย่างยิ่ง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดการ

ความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้คณาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้

คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้  จึงได้ถอดบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิและ

ประสบการณ์การน าไปปฏิบัติจริงจากกระบวนการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติใน

การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากรในหนว่ยงาน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการ

จัดการความรู้ (แผนที่ 2) รับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยในแผนที่ 2 วิจัยและสร้างองค์

ความรู้ และได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นให้ทบทวนหรือจัดท า

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 และด าเนินการจัดกิจกรรม ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู ้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ทางบัณฑติวิทยาลัยก าหนดไว้นั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 2 

ด้านวิจัยและสร้างองค์ความรู้ จึงด าเนินการโดยจัดท าโครงการประชุมการจัดการความรู้ในกลุ่มงานวิจัยและ

สร้างองค์ความรู้ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้สั่งสมมาจาก

การปฏิบัติงานตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะได้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการท างาน และร่วมสรา้ง

บัณฑติวิทยาลัยให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูต้ามแผนที่ 2 ด้านวิจัยและสรา้งองคค์วามรูต้่อไป 

ในการด าเนินงานภายใต้โครงการจัดการความรู้ (แผนที่ 2) ด้านวิจัยและสร้างองค์ความรู้ของบัณฑิต

วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เนื่องด้วยมีอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเข้ามาใหม่หลายอัตรา 

และยังมีประสบการณ์การท างานวิจัยค่อนข้างน้อย ทางคณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้หรือผู้บริ

หารบัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นว่าควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างอาจารย์ประจ าที่มีประสบการณแ์ละเชี่ยวชาญ

การท างานวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนานักวิจัยรุ่ยใหม่ขึ้นมา จึงได้จัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้นี้ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการท างานวิจัย โดยน ากระบวนการที่

สร้างขึ้นไปด าเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ซึ่งในปี 2562 นี้ได้ใช้ชื่อกลุ่มการจัดการความรู้ว่า 

“Grad Public KM” โดยมีแนวทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตร”  

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

1 ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค ์ กุลนิเทศ บัณฑติวิทยาลัย คุณอ านวย 

2 ดร.รัชฏา ฟองธนกจิ บัณฑติวิทยาลัย คุณประสาน 

3. พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ บัณฑติวิทยาลัย คุณวิศาสตร ์

4. ผศ.ดร.ศรปีรญิญา ธูปกระจ่าง บัณฑติวิทยาลัย คุณกจิ 

5. ดร.รวชิ ตาแก้ว บัณฑติวิทยาลัย คุณกจิ 

6. ดร.สดุาวรรณ สมใจ บัณฑติวิทยาลัย คุณกจิ 

7. ดร.ณัฐชา  ผาสุข บัณฑติวิทยาลัย คุณกจิ 

8. ดร.ปรามศึก  หวลประไพ บัณฑติวิทยาลัย คุณลิขติ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนด

เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 

    1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย และบุคคลที่สนใจ โดยการน าวาระเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจสมัครเข้ารว่มกลุ่มสมาชิกการจัดการความรู้ 

    1.1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) โดย

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอาจารย์สนใจเขา้

รว่มกลุ่ม จ านวน 8 ท่าน และได้ท าการเลือกตั้งคุณอ านวยของกลุ่ม ได้แก ่ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค ์กุลนิเทศ 

    1.1.3 ก าหนดองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก ่การพัฒนาผลงานวจิัยหรอืงาน

สรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบตัร และได้จัดท าแผนการจัดการความรูข้องกลุ่ม ดงันี ้

 

ล าดั

บ 
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีได้ 

1 การก าหนดองค์

ความรูห้ลักที่จ าเป็น

หรอืส าคัญตอ่งานหรอื

กจิกรรมของหน่วยงาน 

และก าหนดเป้าหมาย

ของการจัดการความรู ้

1.1 ก าหนดกลุม่เป้าหมายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้คอื อาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์

ด้านการวจิยั และมีความ

ประสงคจ์ะน าผลงานไปจด

สิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร และบคุคล

ที่สนใจ 

ต.ค.61 1. กลุม่เป้าหมายที่ต้องการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1.2 จัดตั้งกลุม่แลกเปลีย่นเรียนรู ้

(KM) และก าหนดคุณอ านวยของ

กลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ต.ค.61 1. ชื่อกลุม่ความรูแ้ละรายชื่อ

สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองคค์วามรูท้ี่จ าเปน็

ในการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

ต.ค.61 1. องคค์วามรู้ที่จ าเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2 การเสาะแสวงหา

ความรูท้ี่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยท์ี่มี

ความเช่ียวชาญด้านจดสิทธิบตัร/

อนุสิทธิบัตร โดยประชุมกลุ่มย่อย

พ.ย.-ธ.ค.

61 

1. วธิีปฏิบัติเรื่อง การพัฒนา

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

สู่การจดสิทธิบัตร ของสมาชกิ

กลุ่มความรู ้
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ล าดั

บ 
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีได้ 

และถอดบทเรยีนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบ้างส่วนให้

เหมาะสมต่อการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอด

บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคล โดย

ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อสกัดองค์

ความรูจ้ากการถอดบทเรียนวธิี

ปฏิบัติรายบุคคล    

ม.ค.62 1. องคค์วามรูเ้รื่อง การพัฒนา

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

สู่การจดสิทธิบัตร ที่ผา่นการ

สกัดความรูจ้ากกลุม่ความรู ้

3.2 การปรับปรุง ดดัแปลง 

ความรูบ้างส่วนให้เหมาะสมตอ่

การด าเนินงานของหน่วยงาน 

โดยน าองคค์วามรูจ้ากข้อ 3.1 มา

ปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสม

ต่อการน าไปปฏิบัต ิ

ก.พ.62 1. องคค์วามรูเ้รื่อง การพัฒนา

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

สู่การจดสิทธิบัตร ทีส่ามารถ

น าไปปฏิบตัิได ้

4 การน าความรูท้ี่ได้จาก

การจัดการความรูม้า

ปรับใชใ้นการ

ปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองคค์วามรู้

เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรคส์ู่การจดสิทธบิัตร 

ไปใช้ในการเขยีนบทความวิจยั 

เพื่อเตรยีมส่งผลงานไปตีพมิพ์

เผยแพร่  

มี.ค.-เม.ย.

62 

1. อาจารย์มีผลงานเพื่อเตรยีม

ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ด้จาก

การน าองคค์วามรูไ้ปปฏิบัตใิหก้ับ

กองนโยบายและแผน 

มี.ค.-เม.ย.

62 

5 การน าประสบการณ์

จากการท างาน และ

การประยุกต์ใชค้วามรู้

มาแลกเปลีย่นเรียนรู ้

และสกัดออกมาเป็น

ขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่น

ความรูห้ลังจากที่น าองคค์วามรู ้

เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรคส์ู่การจดสิทธบิัตร 

ไปปฏิบัต ิโดยสรุปสิ่งที่ได้เรยีนรู้

หลังจากที่น าองคค์วามรูไ้ปปฏิบัติ 

และสกัดเปน็องคค์วามรู ้เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาผลงานวิจยั

หรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจด

สิทธิบัตร 

พ.ค.-มิ.ย.

62 

1. องคค์วามรูเ้รื่อง แนว

ทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรคส์ู่การจด

สิทธิบัตร ที่ปรับปรุงหลงัจากที่

น าไปปฏิบตั ิ
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ล าดั

บ 
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีได้ 

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่น

เรียนรูก้ับผูท้รงคุณวุฒิ  

พ.ค.-มิ.ย.

62 

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรูก้ับผูท้รงคุณวุฒ ิ

  5.3 น าข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์

ความรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนา

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคส์ู่

การจดสิทธิบตัร เพื่อเผยแพร่สู่

การปฏิบัติต่อไป 

ก.ค.62 1. องคค์วามรูเ้รื่อง แนว

ทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรคส์ู่การจด

สิทธิบัตร ที่ปรับปรุงหลงัจากที่

พบผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6 การรวบรวมความรู้

และจัดเก็บอย่างเปน็

ระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มการจัดการ

ความรู ้

6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์

ความรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนา

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคส์ู่

การจดสิทธิบตัร 

6.3 ส่งผลงานเข้ารว่มกจิกรรม

สรรหาแนวปฏิบตัิที่ด ี 

6.4 เข้าร่วมกจิกรรม SHARE & 

LEARN แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

6.5 เผยแพร่องคค์วามรูเ้รื่อง 

แนวทางการพัฒนาผลงานวิจยั

หรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจด

สิทธิบัตร ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

และที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ

นอกหน่วยงานน าไปปฏิบตั ิ

ส.ค.62 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน

กลุ่มการจัดการความรู ้ 

2. เล่มสรุปองคค์วามรูเ้รื่อง 

แนวทางการพัฒนาผลงานวิจยั

หรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจด

สิทธิบัตร 

 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

   1) ใบสมัครกลุ่มสมาชิกการจัดการความรู ้(KM) 

   2) ชื่อกลุ่มความรูแ้ละรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM 

   3) แผนการจัดการความรู ้กลุ่มด้านการวจิัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 สมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอ

โครงการงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์ห้รับกับการจดสิทธิบัตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และถอดบทเรียนจาก

วิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้แก่ นางวราลี ปานสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบ

สิทธิบัตรช านาญการพิเศษ และนางสาววัลภา วงศ์แสน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา ณ ห้องประชุมนิภานภดล ช้ัน 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลังจากนั้นได้

ประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม  จนได้ออกมาเป็นวิธีปฏิบัติเรื่อง 

การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 

  

 
 

2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง :  

   1) วธิีปฏิบตัิเรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์สู่การจดสิทธิบตัร 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน : 

 3.1.1 ประชุมสมาชิกครั้งที่ 1/2562 เพื่อสกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคลที่ได้ให้สมาชิกแต่ละคนไปเขียนมา โดยใช้วธิีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน

วิธีปฏิบัติรายบุคคล และได้มาเป็น องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร 

ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้ ซึ่งยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม และดัดแปลง ซึ่งกระจัดกระจายและไม่สามารถจัด

กลุ่มองคค์วามรูไ้ด้ 
 

 3.1.2 สมาชิกได้ประชุมเพื่อปรับปรุง ดัดแปลง องคค์วามรู้ความรูใ้ห้เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

โดยน าองคค์วามรูจ้ากข้อ 3.1.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
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ความรู้ท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ ความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัต ิ

1. การเขยีนงานดา้นการพัฒนาผลติภัณฑ์ดา้น

อาหาร 

ความเหมือนและความแตกตา่งของสิทธิบตัรและอนุ

สิทธิบัตร 

2. การ เขียนงานด้านการพัฒนาผลติภัณฑ์ดา้นเวช

ส าอาง 

ประเภทของคุม้ครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุ

สิทธิบัตร 

 การประดิษฐ์ไมส่ามารถขอรับสิทธิบัตรได ้

 ขั้นตอนการจดทะเบยีนสิทธิบตัร/อนสุิทธิบัตร 

1. การตดัสนิใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุม้ครอง 

2. ขัน้ตอนการจดทะเบียน 

3. สถานที่และวิธีการขืน่ขอจดเบียน 

 FAQs ค าถามที่พบบอ่ย 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

1) รายงานการประชุมสมาชิกกลุ่มความรู ้คร้ังที่ 1/2562 

2) องคค์วามรู ้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร  

 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มน าองคค์วามรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตร ไป

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ 

10 เมษายน 2562 ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังนี้ 
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 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติพบว่า อาจารย์ที่ได้น า แนวทางการ

พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร ไปใช้ได้มีลู่ทางในการจดสิทธิบัตรมากขึ้น แต่อาจารย์

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีผลงานวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่การจด

สิทธิบัตรจ านวนน้อย  แต่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ประจ าบัณฑิต

วิทยาลัยได้ยื่นจกสิทธิบัตรจ านวน 1 เรื่อง 

 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

   1) อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803002137 

 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และสกัด

ออกมาเปน็ขุมความรู ้

5.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

5.1.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไป

ปฏิบัติ และสกัดเป็นองคค์วามรู ้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตร 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลีย่นเรียนรูก้ับผูท้รงคุณวุฒิ  

5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองคค์วามรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจยั

หรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจดสทิธิบัตร เพื่อเผยแพร่สู่การปฏบิัติต่อไป 

 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มการจัดการความรู้ 

6.2 จัดท ารายงานสรุปองคค์วามรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์สู่การจด

สิทธิบัตร 

6.3 เผยแพร่องคค์วามรูเ้รื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร 

ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและทีส่นใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไปปฏิบตัิ 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

1) กระบวนการ/วธิีการปฏิบัตงิาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจด

สิทธิบัตร 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ที่ได้ กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตร ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

1.1 ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตร 

1.2 ก าหนดทีมงานกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย

หรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตร 

1.3  ด าเนินการให้วิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตรมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี 

1.4  รวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ 

และประสบการณ์ด้านเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร และอาจารย์ที่

เป็นสมาชิกภายในกลุ่ม มาสกัดเป็นองคค์วามรู้ เพื่อจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

สู่การจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อไป 

1.5  เผยแพร่คู่มือแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคส์ู่การจดสิทธิบัตร 

 

ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒจิากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

บันทึกอยู่ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th  

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู้  

ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ จะได้รับผลตอบแทนจากสังคมคือ การได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร 

สามารถที่จะน าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นไปผลิต จ าหน่าย น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรืออนุญาตให้บุคคล

อื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้น โดยได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบได้ใช้สติปัญญาและความ

พยายามของตน รวมทั้งเวลาและค่าใช้จา่ย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมีประโยชน์แกม่นุษย์ นับเป็นสิทธิตามธรรมชาติ

ของผู้ประดิษฐ์คิดค้น อันเป็นการจูงใจ และกระตุ้นให้นักประดิษฐ์คิดค้นมีก าลังใจและมีความมั่นใจในการคิดคน้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นั้น 

สามารถน าข้อมูลจากสิทธิบัตรที่ก าหนดให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ประดิษฐ์คิดค้น ไปใช้ในการศึกษาค้นควา้ วิจัยและพัฒนาต่อไปได้ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึน้ ซึ่งช่วย

ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ในการ

พัฒนาการผลิตสินคา้ ลดต้นทุนการผลิตสินคา้ เพิ่มภาษีมูลคา่เพิ่ม ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้จะเป็นการลดการ

พึ่งพาหรอืการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

http://www.grad.ssru.ac.th/
http://www.grad.ssru.ac.th/
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ท าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ การจัดระบบให้มีการคุ้มครองด้าน

สิทธิบัตร ย่อมท าให้เจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนหรอืถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผูร้ว่ม

ลงทุนในประเทศ 

 

2.2 การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  

อาจารย์ที่ได้น า แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร ไปใช้ได้มีลู่ทางใน

การจดสิทธิบัตรมากขึ้น แต่อาจารย์ประจ าบัณฑติวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นสายมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์จึงมี

ผลงานวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่การจดสิทธิบัตรจ านวนน้อย  แต่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มีอาจารย์ประจ าบัณฑติวิทยาลัยได้ยื่นจกสิทธิบัตรจ านวน 1 เรื่อง 

 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803002137 

 

3. สรุปการด าเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่ผา่นมาทั้งหมด สรุปได้ดังนี้  

3.1.1 ผู้บริหาร ผู้น าองค์กรนับว่ามีส่วนส าคัญที่จะท าให้ชุมชนนักปฏิบัติประสบความส าเร็จได้  โดย

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้  เช่น  มุ่งเน้นที่ความรู้ซึ่งส าคัญต่อทั้งกิจการขององค์กรและสมาชิกใน

องคก์ร สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ  ส าหรับประเด็นที่เป็นหัวใจขององค์กร ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ได้

พูดคุยในสิ่งที่สมาชิกต้องการ หาผู้ประสานงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้

เข้าร่วมกิจกรรม พยายามควบคุมชุมชนนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัฒนธรรม และค่านิยมหลักของ

องคก์ร 

 3.1.2 สมาชิก สิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชนนักปฏิบัติ  คือ  การร่วมกันแก้ปัญหา  โดยความท้าทาย

ของสมาชิกที่ส าคัญ คือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหน้าผู้คนจ านวนมากที่ไม่รู้จัก  ซึ่งสมาชิกในองค์กรต้อง

เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับหลักการ ความส าคัญความเป็นมา เป้าหมายและประโยชน์ในการที่จะจัดให้มีชุมชนนัก

ปฏิบัติขึน้ในองคก์ร   ปฏิบัติต่อชุมชนนักปฏิบัติเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินขององคก์ร  โดยให้การสนับสนุนทรัพยากร  

และข้อมูลข่าวสารเท่าที่จะท าได้   ให้การยอมรับผลงานที่เกดิขึน้จากชุมชนนักปฏิบัติ และพยายามชักจูงให้ทุกคน

ในองค์กรมีส่วนร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก สมาชิกต้องไม่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน  

 3.1.3 วิธีการ วิธีการที่ส าคัญของชุมชนนักปฏิบัติ  ได้แก่  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาด

เล็ก 2-3 คน อาจเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการสร้างชุมชนนักปฏิบัติได้   มีการด าเนินการอย่างสอดคล้องกับ

เป้าหมาย วัฒนธรรม และค่านิยมหลักขององคก์ร ไม่พยายามไปหักล้าง หรอืคัดคา้นวัฒนธรรมที่มีอยู่เต็ม   การ

สรา้งเวทีเสวนาโดยให้มีสมาชิกอาวุโสหรอืผู้มีประสบการณ ์รว่มเสวนา และมีผูป้ระสานงานช่วยกระตุ้นให้อธบิาย

หลักคิดของข้อเสนอเพื่อให้สมาชิกอภิปราย  อาจเชิญผู้น าทางความคิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรก 
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เพื่อสร้างพลังให้แก่ชุมชน จัดให้มีเวทีพบปะกัน ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกของชุมชนอย่าง

สม่ าเสมอ สนับสนุนกลุ่มแกนหลักด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม  ส่งเสริมให้มี

การเรียนรูจ้ากภายในชุมชนเอง และจากชุมชนอื่น ๆ   

 3.1.4 เทคโนโลยี  ควรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร โดยอาจจะเริ่มจากเทคโนโลยีที่ง่าย ๆ 

ก่อน เช่น การใช้ Software computer ที่ใช้ง่าย  คุ้นเคย  และใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการพัฒนาการ

จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการบันทึกการถ่ายทอดความรู้เฉพาะบุคคล ให้เป็นความรู้ที่มีหลักฐาน

ชัดเจน คนอื่น ๆ สามารถน าไปศึกษา หรอืยึดถอืเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค  

  3.2.1 อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ของหน่วยงานเป็นอาจารย์สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ส่งผล

ใหง้านวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาเป็นการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ 

 3.2.2 ค่อนข้างในระยะเวลายาวนานกว่าที่จะออกสิทธิบัตร หรือภาษาทางการคือ สิทธิบัตรได้รับ

การอนุมัติ สภาพระหว่างก่อนได้รับการอนุมัติจึงมีเพียงค าขอเท่านั้นเอง ต่อเมื่ออนุมัติแล้ว ความคุ้มครองจึง

เกิดผล และสามารถย้อนหลังกลับไปถงึวันยื่นได้ 

 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองคค์วามรูท้ี่ได้) 

การพัฒนางานวิจัยสรา้งสรรค์สู่การจดสิทธิบตัร 

สิทธิบัตรมีความส าคัญอย่างยิ่งจากการที่เป็นข้อก าหนดหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

ประเทศชาติ และเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การศึกษา และศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน

ประเทศชาติ ประเทศที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการศึกษา ล้วนให้ความส าคัญต่อการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่และการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดสู่การค้าเพื่อสร้างมูลค่ามหาศาลในเชิงพาณิชย์บทความเรื่อง

การพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าคัญ และเผยแพร่ความรู้ 

ประสบการณก์ารยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรจากช้ินงาน  

 

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึน้อย่างกา้วกระโดด) 

- 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 
 

 


