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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานการคุ้มครองสิทธิ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สามารถน ากระบวนการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 
 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      ธันวาคม 2561  
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ภำคผนวก  

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์  

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
   FM-RE3-01 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 
   FM-RE3-02 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน อ่ืนๆ 
   FM-RE3-03 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
นำงทิฆัมพร  อิสริยอนันต์      ฝ่ำยพัฒนำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคุม้ครองสิทธ์ิ. 

1. วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ ส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนกำร   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริม
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ ขั้นตอนจัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิ์ ขั้นตอนการจัดท าแผนการปฏบิัติงานโครงการ และก าหนดการจัดกิจกรรมการโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ ขั้นตอนการประสานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ความรู้และเชี่ยวชาญดา้น
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมด าเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 
ขั้นตอนการประเมินผลโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ และขั้นตอนจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริม
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์  
 
3. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

มำตรฐำน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

กำรคุ้มครอง หมายถึง การคุ้มครองมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ศักดิ์ศรีและสิทธิของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือความขัดแย้ง กฎบัตรมนุษยธรรมได้สรุปสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่สุดบางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรม บทนี้จะว่าด้วยวิธีการสร้างแนวปฏิบัติ
ด้านมนุษยธรรมจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โดยเฉพาะวิธีการของหน่วยงานในการหลีกเลี่ยงที่จะน า
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปสู่อันตรายอ่ืนๆ ตลอดจนวิธีการที่หน่วยงานจะสามารถช่วยประชาชน
ให้มีความม่ันคงและความปลอดภัยมากขึ้น 
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม
โดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดย
ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืนโดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง
โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีท่ีสร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

 สิทธิบัตร (Patent)หมายถึงหนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ 
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนดเป็น
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สิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้าแต่
เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง     

 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)คือ  หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมี
ลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก
หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
คณบด ี 1. อนุมัติโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการ
วิชาการ 

1. ร่าง-โครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์

คณะกรรมการด าเนินงาน และ
ฝ่ายพฒันางานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1. ประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครอง
สิทธิ ์
2. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริม
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์
3. จัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการ และก าหนดการจัดกิจกรรมการ
โครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 
4. ประสานวิทยากรผูท้รงคุณวฒุิที่ความรู้และเชี่ยวชาญดา้น
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์
5. จัดกิจกรรมด าเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์
6. ประเมินผลโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
7. การเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์
8. จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิ์ 
 

 
 
5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ 

ควำมต้องกำร 

ผู้ส่งมอบ : นักศึกษา / อาจารย์ ได้รับการส่งเสรมิและสนับสนุนใหผ้ลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้ยื่นการขอจดสทิธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ผู้รับบริกำร : นักศึกษา / อาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นการขอจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
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ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ 

ควำมต้องกำร 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คณะ / วิทยาลัย ได้รับสิทธิบัตรที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัย มี
ช่ือเสียงและได้ดูแลผลประโยชน์ของงานวิจัยที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร 

คู่ควำมร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

 
 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      

    ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอจดสิทธิบัตร 
6. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
  

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  ที่มำของข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กฎหมำย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริกำร 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ควำม
ร่วมมือ 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รบั
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

    - 

 
7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
   
 

(ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนเดิม-ไม่ม)ี 
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 7.1.2 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
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7.2 วิธกีำรปฏิบัติงำนทีม่คีุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 

 

วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 
กระบวนกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 

 
ค าจ ากัดความ : กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

1. ร่าง-โครงการส่งเสริม
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- แบบฟอร์ม
เสนอขออนุมัติ
โครงการฯ (FM 
– RE3-01) 

2. จัดท าบันทึกอนุมัติโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

3. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

4. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิ์ 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

5. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
โครงการ และก าหนดการจัด
กิจกรรมการโครงการส่งเสริม
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

6. ประสานวิทยากรผูท้รงคุณวฒุิที่
ความรู้และเชี่ยวชาญดา้น
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

8. จัดกิจกรรมด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

9. ประเมินผลโครงการส่งเสริม
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

10. การเบิกจ่ายเงินโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- แบบฟอร์ม
ใบส าคัญรับเงนิ 
อ่ืนๆ (FM – 

RE3-02) 
11. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการส่งเสริม
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- แบบฟอร์ม
รายงานสรุปผล
โครงการส่งเสริม
กระบวนการ
คุ้มครองสิทธิ์ 
(FM – RE3-03) 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM–RE3-01 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์  
FM–RE3-02 แบบฟอร์มใบส าคัญรบัเงิน อ่ืนๆ  
FM–RE3-03 แบบฟอร์มรายงานสรปุผลโครงการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองสิทธิ ์ 

 
 7.4 เอกสำรอ้ำงอิง 
  คู่มือการด าเนินงานด้านแผนงาน พัสดุและการคลัง (การจัดท าโครงการ) 
    
8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นการจดสิทธิหรืออนุสิทธิบัตร  
           เป้าหมาย : 1 ผลงาน 
9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม นั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายวัจยัและ
บริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายพฒันา
งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายพฒันา
งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายพฒันา
งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป คณบดี / รองคณบดีฝา่ย
วัจัยและบริการวชิาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

 

หมำยเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคุม้ครองสิทธ์ิ. 

 
 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคุม้ครองสิทธ์ิ. 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำรกระบวนกำรคุ้มครองสิทธิ์ FM–RE-01 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงกำร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
***************************** 

  
ชื่อโครงกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
(โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้ายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   ที่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมของท่าน) 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
หัวหน้ำโครงกำร/ผู้รับผิดชอบ    ........................................................ 

สำขำวิชำ/หน่วยงำน    ..........(โปรดระบุหน่วยงาน)..........  

เบอร์โทรศัพท์    .............(สามารถติดต่อได้).............. 

ควำมเป็นมำ/หลักำรและเหตุผล 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคุม้ครองสิทธ์ิ. 

      ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร (ระบุวันเริ่มต้นถึงสิ้นสุด) 
 …(โปรดระบุระยะเวลาการด าเนินโครงการให้ชัดเจน).... 
 
สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 …(โปรดระบุสถานที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน)... 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือ..................(โปรดระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินโครงการในครั้ง
นี้)…………………… 

2. เพ่ือ..................(โปรดระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินโครงการในครั้ง
นี้)…………………… 

 
กำรประเมินควำมควำมส ำเร็จวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
....โปรดระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ... ...ใส่ค่าเป้าหมาย… 
....โปรดระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ... ...ใส่ค่าเป้าหมาย… 
....โปรดระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ... ...ใส่ค่าเป้าหมาย… 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ...................(โปรดระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้)……………..…… 
2. ...................(โปรดระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้)……………..…… 

 
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร      
 …(โปรดระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์)... 
  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (รูปแบบตำรำงเป็น Gantt chart) (ระบำยสีตำมช่วงหรือเขียนลูกศร) 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 
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กำรประเมินควำมควำมส ำเร็จกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
....โปรดระบุตัวชี้วัดความส าเร็จด าเนินโครงงาน..... ...ใส่ค่าเป้าหมาย… 
....โปรดระบุตัวชี้วัดความส าเร็จด าเนินโครงงาน..... ...ใส่ค่าเป้าหมาย… 
....โปรดระบุตัวชี้วัดความส าเร็จด าเนินโครงงาน..... ...ใส่ค่าเป้าหมาย… 

 
งบประมำณของโครงกำร 
 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณ (บำท) 

ค่ำตอบแทน  

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 
ค่ำใช้สอย  

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 
ค่ำวัสดุ  

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจ่าย....... ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 
งบประมำณทั้งสิ้น ....(โปรดระบุจ านวนเงิน).... 

***หมำยเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
 
 
 
 

                                                         ลงชื่อ................................................................... 
                                                              (.............................................................. .....) 

         หัวหน้าโครงการ                
 
 
 
    

                    ลงชื่อ................................................................... 
                                                              (...................................................................) 
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           หวัหน้าสาขาวิชา                      
         

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา………………………………………………….. 
  
 
 
 

                                                         ลงชื่อ................................................................... 
                                                              (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                                                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                               
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แบบฟอร์มใบส ำคัญรับเงิน อ่ืนๆ FM – RE-02 
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                                   แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำร (FM – RE-03) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 

โครงกำร............................................................................. 
 
 
 
 

โดย 
 

...................(ผู้รับผิดชอบโครงกำร).................   
...................(สำขำวิชำ) .................. 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
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ค ำน ำ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

(..........................................................) 
                         ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                       วัน   เดือน  ปี 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

 

ค ำน ำ ................ 

สำรบัญ ................ 

1.  ช่ือโครงการ ................ 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.   ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

................ 
………….... 

4. กลุ่มเป้าหมาย ................ 

5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ................ 

6. ประโยชน์ท่ีได้รับ ................ 

7. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ................ 

8. การติดตามประเมินผลโครงการ  ................ 

9. ปัญหา / อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ................ 

ภำคผนวก  

1. หน้าบันทึกขออนุมัติโครงการและโครงการ  

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  

3. สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯพร้อมตัวอย่างแบบประเมนิ แบบสอบถาม  (หลังสิ้นสุด
โครงการ) 

 

4. ภาพกิจกรรม  

5. หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 

 
 
 

 
1. ชื่อโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….…. 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผล 
1.    
2.    
3.    

 
3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ เริ่มต้น…………………………  สิ้นสดุ………………..……… 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย

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

 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ …………………………………………………………………..………………….. 
 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
6.1…………………………………………………………………………………… 
6.2…………………………………………………………………………………… 
 

7. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณที่เสนอขอ           ……..……………  บาท 
งบประมาณที่ใช้จริง ……..……………  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ……..……………  บาท 
 

8. การติดตามประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

กำรบรรลุ 
หมำยเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.      
2.      
3.      

หมำยเหตุ :    แนบรายงานสรุปผลการประเมินโครงการไว้ในภาคผนวก 
 
9. ปัญหา / อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
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......................................................................................................................................... 

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

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

                                                                     ลงช่ือ............................................. 
             (............................................) 
          ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 
       ลงช่ือ............................................. 
             (............................................) 
            หัวหน้าสาขาวิชา 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวกที่ 1 
หน้ำบันทึกขออนุมัติโครงกำรและโครงกำร 

 
 
 

ภำคผนวกที่ 2 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 

ภำคผนวกที่ 3 
สรุปรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรฯ 

พร้อมตัวอย่ำงแบบประเมิน แบบสอบถำม 
(หลังสิน้สุดโครงกำร) 
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ภำคผนวกที่ 4 
ภำพกิจกรรม 

 
 
 

ภำคผนวกที่ 5 
หนังสือเชิญวิทยำกร / หนังสือรำชกำร /เอกสำรอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
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คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรกระบวนกำรกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 

 
 

                   นำงทิฆัมพร   อิสริยอนันต์ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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