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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สามารถน า
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

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 าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      ธันวาคม 2561  
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สำรบัญ 
 
เรื่อง หน้ำ 

  

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ.................................................................................. 4 

2. ขอบเขตของกระบวนการ.................................. .......................................................... 4 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ....................................................................................................... 4 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ................................................................................................  5 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง………… 5 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ............................................................................  6 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....................................................................  6 

    7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ............................................................................ 6 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม)..................................................................  6 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่).................................................................. 7 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน..............................................................................................  8 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน......................................................................  9 

 7.4 เอกสารอ้างอิง..................................................................................................  9 
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ภำคผนวก  

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
   FM–RE1-01 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ 
                  นวัตกรรม  
   FM–RE1-02 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน อ่ืนๆ 
   FM–RE1-03 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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คณะผู้จัดท ำ  

  นำงทิฆัมพร  อิสริยอนันต์ ฝ่ำยพัฒนำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
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1. วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนกำร   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการอนุมัติโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริม
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการจัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการ และ
ก าหนดการจัดกิจกรรมการโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการ
ประสานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ความรู้และเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมด าเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ขั้นตอนการประเมินผลโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม และขั้นตอนการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
 
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 
 กำรวิจัย หมายถึง หมายถึงการกระท าของมนุษย์เพ่ือค้นหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระท า
ด้วยพ้ืนฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการท าวิจัยได้แก่การค้นพบ (discovering), การแปล
ความหมาย, และ การพัฒนากรรมวิธีและระบบ สู่ความก้าวหน้าในความรู้ด้านต่าง ๆ ในเชิง
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ก็ได้ 
 นวัตกรรม หมายถึง หมายถึงการท าสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความ
แตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิด
ริเริ่มที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใด
สิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็นแค่เพียงการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิง
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เศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพ่ิมมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 
เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพ่ิมข้ึน และเป็นที่มาส าคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
คณบด ี 1. อนุมัติโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการ
วิชาการ 

1. ร่าง-โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

คณะกรรมการด าเนินงาน และ
ฝ่ายพฒันางานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1. ประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการผลติ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริม
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. จัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการ และก าหนดการจัดกิจกรรมการ
โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
4. ประสานวิทยากรผูท้รงคุณวฒุิที่ความรู้และเชี่ยวชาญดา้น
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
5. จัดกิจกรรมด าเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม 
6. ประเมินผลโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
7. การเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม 
8. จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

 
 
5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ 

ควำมต้องกำร 

ผู้ส่งมอบ : คณะ / มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีด
ความสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาสังคม สร้างขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยรีองรบัการ
เติบโตในระยะยาว 
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ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ 

ควำมต้องกำร 

ผู้รับบริกำร : ชุมชน/องค์กร/หน่วยงานท่ีท าความร่วมมือ MOU น าผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ได้รับสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน/
องค์กร/หน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : อาจารย์ พัฒนาผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ได้รับสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
จริง 

คู่ควำมร่วมมือ : ชุมชน/องค์กร/หน่วยงานท่ีท าความร่วมมือ MOU มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผลผลติ
งานวิจัยและนวัตกรรม 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      
    หลักจริยธรรมในมนุษย์ 

 
6. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
  

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  ที่มำของข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กฎหมำย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริกำร 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ควำม
ร่วมมือ 

กระบวนการผลติผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ไดจ้ริงต่อชุมชน องค์กร 

หน่วยงานท่ีท าความร่วมมือ 

    - 

 
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
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- แบบฟอร์ม
เสนอขออนุมัติ
โครงการฯ (FM 
– RE1-01) 

2. จัดท าบันทึกอนุมัติโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

3. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

4. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

5. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
โครงการ และก าหนดการจัด
กิจกรรมการโครงการส่งเสริม
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

6. ประสานวิทยากรผูท้รงคุณวฒุิที่
ความรู้และเชี่ยวชาญดา้น
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

8. จัดกิจกรรมด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

9. ประเมินผลโครงการส่งเสริม
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 

10. การเบิกจ่ายเงินโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

-แบบฟอร์ม
ใบส าคัญรับเงนิ 
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อ่ืนๆ (FM–RE1-
02) 

11. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการส่งเสริม
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- แบบฟอร์ม
สรุปโครงการ 
(FM–RE1-03) 

 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM–RE-01 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
FM–RE-02 แบบฟอร์มใบส าคัญรบัเงิน อ่ืนๆ 
FM–RE-03 แบบฟอร์มรายงานสรปุผลการด าเนินโครงการกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม  
 
 7.4 เอกสำรอ้ำงอิง 
  คู่มือการด าเนินงานด้านแผนงาน พัสดุและการคลัง (การจัดท าโครงการ) 
    
8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด :  ≥ ร้อยละ 62.00 
 
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

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายพฒันา
งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 
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กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 
5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป คณบดี / รองคณบดีฝา่ย
วัจัยและบริการวชิาการ 

คณะ/
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภำคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า........................................................ต าแหน่ง .................................................  
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน..................................................................ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย.......................................คณะ/ส านัก/กอง............................................  
 
 โดยยินยอมให้ฝ่าย...................................... คณะ/ส านัก/กอง........................................ .. 
น ากระบวนการปฏิบัติงาน........................มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่.......เดือน......... พ.ศ................. 
เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่         ……………….......... 
      
          
              ............................................... 

                                                               (……………....................……………) 
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ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำรกระบวนกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม FM–RE1-01 
 
 
 
 
 

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 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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      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 าเนินโครงการในครั้ง
นี้)……………..…… 

2. ...................(โปรดระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการในครั้ง
นี้)……………..…… 

 
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 – RE1-02 
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 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำร FM – RE1-03 
 

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

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 
1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


