
 

 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินการ 
โครงการพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบระยะเวลา 6 เดือน 

 
 
 

เสนอ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 

โดย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยน้องเลี้ยง 

 
 
 
 

18  กุมภาพันธ์  2564 





 ก 

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุน
และอนุมัติให้มีกำรจัดโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงเป็นระบบให้
สถำบันอุดมศึกษำพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริกำรจัดกำรทรัพย์สิน     
ทำงปัญญำ ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำ
ผลงำนวิจัยในสถำบันขอรับควำมคุ้มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำและผลักด้นให้เกิดกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงพำณิชย์และสังคมต่อไป 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563           
รอบระยะเวลำ 6 เดือน เป็นผลงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มหำวิทยำลัย       
น้องเลี้ยง และมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยศูนย์ทรัพย์สินทำงปัญญำ มหำวิทยำลัยพ่ีเลี้ยง (Mentoring 
Program) จัดท ำขึ้นเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน โดยเข้ำร่วมกิจกรรมและจัด
กิจกรรมทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ และยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ  

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ขอขอบคุณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ สนับสนุนกิจกรรมในครั้ งนี้  และขอขอบคุณ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น คณะวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรพ่ีเลี้ยง (Mentoring 
Program)  และเป็น mentor ให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มหำวิทยำลัยน้องเลี้ยง  
และผู้เข้ำรว่มกิจกรรมทุกท่ำน ที่มีส่วนร่วมให้กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์   

 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

                  18 กุมภำพันธ์ 2564   
 
 
 



 ข 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 

ก 
ข 
ค 

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
ข้อมูลตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) 

1 
2 
  

ภาคผนวก  
   ภาคผนวก ก โครงสร้าง ระเบียบและประกาศ 
   ภาคผนวก ข  ส าเนาเลขที่ค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   
 
  
 

 
 

 



 

 

ค 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี    หน้า 

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อบุคลการที่รับผิดชอบงาน 2 

ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมที่เข้าร่วมตามที่สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงจัดกิจกรรม 2 
ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงจัดกิจกรรม 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดจ านวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 5 ปี ย้อนหลัง       
             ตามข้อเสนอโครงการ 
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หลังลงนามใน MOU 
  

3 
4 
 
5 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบระยะเวลา 6 เดือน 

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง 
********************************************** 

 
ข้อมูลเบื้องต้น 

1.  สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง    :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

2.   ผู้รับผิดชอบ   :   
ชื่อ-สกุล   ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่อยู่   399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์มือถือ  09 8279 5855 
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2665 3777 , 0 2665 3777 ต่อ 6094 
E-mail   prakorb.c@rmutp.ac.th 
 

     ผู้ประสานงาน   :   
ชื่อ-สกุล   นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
ต าแหน่ง   นักวิจัยปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่อยู่   399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์มือถือ  08 4386 2787 
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2665 3777 , 0 2665 3777 ต่อ 6094 
E-mail   watcharaporn.c@rmutp.ac.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prakorb.c@rmutp.ac.th
mailto:watcharaporn.c@rmutp.ac.th
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ข้อมูลตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) 
1. มีการจัดท าโครงสร้าง ระบบงาน ระเบียบ/ประกาศด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
   - จัดท าโครงสร้าง ไม่เป็นทางการ โดยจัดเป็นงานทรัพย์สินทางปัญญา ในหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
   - ผู้บริหารที่ก ากับดูแลงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  
     รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ 
  - ระเบียบ/ประกาศด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 
     1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 
     2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชน์ 
         และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2557 
     3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ 
         การวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2562 
 

2.  มีบุคลากรทีร่ับผิดชอบท างานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน 
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อบุคลการที่รับผิดชอบงาน  

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

ระยะเวลา
ในการ
ท างาน 

รายละเอียดงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 น.ส.วชัราภรณ์ 
ชัยวรรณ 

นักวิจัย
ปฏิบัติการ 

3 ปี หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา ควบคุม ดูแล งานจดทะเบียน
ทรัพย์สิน ทางปัญญา ยกร่างค าขอจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยื่นขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฝึกอบรม/
สัมมนา/จัดนิทรรศการ และประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา 

2 นายอัครณิต บรรเทา เจ้าหน้าที่
วิจัย 

2 ปี -  สืบค้นสิทธิบัตรและเตรียมค าขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
-  ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้างฐานข้อมูล ระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงจัดให้ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา    
ในการเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ กระบวนการ/ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท ต่าง ๆ การยกร่างค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญ า Patent Searching, Patent Landscape, Patent Mapping, Negotiation, Business 
Model เป็นต้น        
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ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมที่เข้าร่วมตามที่สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงจัดกิจกรรม  
 

ล าดับ วันที่จัด
กิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

รายชื่อวิทยากร รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1 4 – 5 
กุมภาพันธ์ 

2564 

อบรมหัวข้อ ลิขสิทธิ์  
เครืองหมายการค้า    
พันธุ์พืชใหม่ และ
กระบวนการและ
ขั้นตอนการยื่นค าขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ผอ.จิราภรณ์  
เหลืองไพรินทร์  
 

นายอัครณิต 
บรรเทา 

- ความรู้พื้นฐานด้านลิขสิทธิ์และ
ประเภทของลิขสิทธิ์ 
- ได้รับรู้ขั้นตอนการจดทะเบียน/
ขั้นตอนการยื่นค าขอประเภทด
ต่าง ๆ  
- ความส าคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการน าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

 
4. จัดบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่ท างานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงจัดขึ้น 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน   
ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงจัดกิจกรรม 
 

ล าดับ วันที่จัด
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
 

สถานที่จัด วิทยากร จ านวน 
ผู้เข้าร่วม

อบรม 
1 29 ตุลาคม  

2563 
สิทธิบัตร & การสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร 

ห้อง Learning 
Space1  ชั้น 3  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร   

ผอ.จิราภรณ์  
เหลืองไพรินทร์  
นางจิตตะวดี หล้าหา  
นางสาววีรยา  สมภาร 
นางสาววัชราภรณ ์
ชัยวรรณ 

64 

2 26 
พฤศจิกายน 

2563 

การยกร่างค าขอสิทธิบัตร
และการจัดเตรียมค าขอ
สิทธิบัตร 

ห้องประชุมชั้น 4  
อาคารเรือนปัญญา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร    

ผอ.จิราภรณ์  
เหลืองไพรินทร์  
นางจิตตะวดี  หล้าหา 
นางสาววีรยา  สมภาร 
นางสาววัชราภรณ ์
ชัยวรรณ 

46 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
           1)  ได้รับความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย น าไปใช้ประโยชน์ในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ แก่นักวิจัยต่อไป 

2)  บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพ
งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมมากข้ึน    

3)  บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาสามารถยกร่างค าขอด้านทรัพย์สิน        
ทางปัญญา และน าผลงานวิจัยในสถาบันไปยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้   

4)  บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีทักษะ เทคนิค และประสบการณ์      
ด้านการยกร่างค าขอเพ่ิมมากข้ึน    
 

5.  ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่สถาบันเป็นผู้ทรงสิทธิหรือทรงสิทธิร่วม (สิทธิบัตรการประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์/เครื่องหมายการค้า/พันธุ์พืชใหม่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 
2 เรื่อง/ปี (จากผลการด าเนินงานเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) 
 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดจ านวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 5 ปี ย้อนหลัง ตามข้อเสนอ
โครงการ 

กิจกรรมของสถาบัน ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2559 2560 2561 2562 2563 MOU 

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาทีไ่ด้ยื่นจดทะเบียน/จดแจ้ง (เรื่อง) 
     สิทธิบัตรการประดิษฐ์ - - 1 - - - 
     อนุสิทธิบัตร 5 - 1 1 - 5 
     สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ - - - - 15 12 
     เครื่องหมายการค้า - - - - 2 - 
     พันธุ์พืชใหม ่ - - - - - - 
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หลังลงนามใน MOU 
 

 
ล าดับ 

ประเภท
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

วันที่ย่ืน 
ค าขอ 

 
เลขที่ค าขอ 

 
ชื่อเร่ือง 

ชื่อนักประดิษฐ์/นกัวิจัย 
/ผู้สร้างสรรค์ 

 
ผู้ด าเนินจัดท าเอกสาร 

แหล่งทุนสนบัสนนุ/ผู้เป็น
เจ้าของผลงาน 

1. อนุสิทธิบัตร 18 พ.ย. 
2563 

2003003127 แผ่นยิปซัมบอร์ดจากผักตบชวาที่ มีสมบัติ
ต้านทานการดูดซึมน้ าและเป็นฉนวนป้องกัน
ความร้อนและกรรมวิธีการผลิต 

นายกิตติพันธ์  บุญโตสิตระกูล  
และคณะ 

น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณติ บรรเทา 

มทร.พระนคร 

2. อนุสิทธิบัตร 18 พ.ย. 
2563 

2003003128 เครื่องอัตโนมัติส าหรับใหอ้าหารและน้ าแก่
สุนัข 

นางสาวสรสุธี  บวัพล ู
และคณะ   

น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณติ บรรเทา 

มทร.พระนคร 

3. อนุสิทธิบัตร 18 พ.ย. 
2563 

2003003129 อุปกรณ์วัดค่าระดับความเค็มของน้ าส าหรับ
การเกษตร 

นายศิริชัย  สาระมนัส 
และคณะ 

น.ส.วชัราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณติ บรรเทา 

มทร.พระนคร 

4. อนุสิทธิบัตร 25 ธ.ค. 
2563 

2003003431 กรรมวิธีก ารท าแห้ งแบบแช่ เยือกแข็ ง 
(Freeze drying)ผักผลไม้แกะสลัก 

ผศ.ดร.จอมขวัญ สุวรรณรักษณ์ 
และคณะ   

 

น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณติ บรรเทา 

มทร.พระนคร 

5. อนุสิทธิบัตร 25 ธ.ค. 
2563 

2003003432 กรรมวิธีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดเทียมจาก
เปลือกไม้โตเร็วเพื่อใช้ในงานวัสดุตกแต่ง   

นายภควัต เกอะประสิทธิ ์
และคณะ    

น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณติ บรรเทา 

มทร.พระนคร 

6. สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

17 ก.ย. 
2563 

2002004223 อุปกรณ์นวด ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณติ บรรเทา 

มทร.พระนคร 

7. สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

17 ก.ย. 
2563 

2002004224 อุปกรณ์นวด ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หลังลงนามใน MOU (ต่อ) 
 
ล าดับ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา วันที่ย่ืนค าขอ เลขที่ค าขอ ชื่อเร่ือง ชื่อนักประดิษฐ์/นกัวิจัย/ผู้

สร้างสรรค์ 
ผู้ด าเนินจัดท าเอกสาร แหล่งทุนสนบัสนนุ/ผู้เป็น

เจ้าของผลงาน 
8. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 17 ก.ย. 2563 2002004225 อุปกรณ์นวด ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 

และ นายอัครณติ บรรเทา 
มทร.พระนคร 

9. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 17 ก.ย. 2563 2002004226 อุปกรณ์นวด ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

10. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 17 ก.ย. 2563 2002004227 เก้าอี ้ ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

11. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 17 ก.ย. 2563 2002004228 โคมไฟ ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

12. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 27 ต.ค.2563 2002004860 กระเป๋า นางสาวมัทธนี ปราโมทย์เมือง น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

13. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 27 ต.ค.2563 2002004861 กระเป๋า นางสาวมัทธนี ปราโมทย์เมือง น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

14. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 27 ต.ค.2563 2002004862 กระเป๋า นางสาวมัทธนี ปราโมทย์เมือง น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

15. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 12 ก.ย2563 2002005132 เครื่องประดับฝาผนัง ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

16. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 12 ก.ย2563 2002005133 เครื่องประดับฝาผนัง ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 

17. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 12 ก.ย2563 2002005134 เครื่องประดับฝาผนัง ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงษ์ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
และ นายอัครณิต บรรเทา 

มทร.พระนคร 
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6. เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาเพื่อร่างสัญญาการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ที่สถาบันอุดมศึกษาพี่
เลี้ยงด าเนินการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง และเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 - อยู่ระหว่างการคัดเลือกผลงาน 
 
7. เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย TLO ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 - การด าเนินงานรอบ 6 เดือน ยังไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย TLO 
 
8. กิจกรรม/ โครงการที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงช่วย 
 - การจัดเก็บไฟล์เอกสารและการจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 - ผู้ปฏิบัติติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถปรึกษาและได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  
 - ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เกิดความเชี่ยวชาญในงานและมีประสิทธิภาพในการท างาน 

  มากขึ้น 
 - บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญงานทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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