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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการคุมครองสิทธ์ิและตอยอดผลวานสูเชิงพาณิชยน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให
ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการคุมครองสิทธ์ิ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ให
สามารถนํากระบวนการคุมครองสิทธ์ิและตอยอดผลวานสูเชิงพาณิชย ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคุมครองสิทธ์ิและตอยอดผลวานสูเชิงพาณิชย 
 
 

 
 

             คณะผูจัดทํา 
      ธันวาคม 2564  
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 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

สารบัญ 
 
เรื่อง หนา 

  

คํานาํ  

สารบัญ  

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 5 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 5 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 5 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 6 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 6 

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8 

    7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน 8 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม) 8 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม) 9 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน 10 

 7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 11 

 7.4 เอกสารอางอิง 11 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 

9. ระบบติดตามประเมินผล 11 

  

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ  

ภาคผนวก ข แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติงาน 
   แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ์ 
   แบบฟอรมรายงานสรุปผลโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ์ 
   แบบฟอรมประกอบการเบิกจาย อ่ืนๆ 
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 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

คณะผูจัดทํา 
 
นางสาวปาณิสรา  นิตุธร                ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
นายนฤดม          จ๋ิวประดิษฐกุล      ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
นายขจรวงศ        ศรีวารีรัตน          ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5 
 

 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการคุมครองสิทธ์ิของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนการประชุมเพ่ือดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริม
กระบวนการคุมครองสิทธ์ิ ขัน้ตอนจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสงเสริมกระบวนการ
คุมครองสิทธ์ิ ขั้นตอนการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการ และกําหนดการจัดกิจกรรมการโครงการ
สงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ ขั้นตอนการประสานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่ความรูและเช่ียวชาญดาน
กระบวนการคุมครองสิทธ์ิ ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมดําเนินงานโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ 
ขั้นตอนการประเมินผลโครงการสงเสริมกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการเบิกจายเงิน
โครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ และขั้นตอนจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสงเสริม
กระบวนการคุมครองสิทธ์ิ  

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นา
พอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ดาน 
อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตอง
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

การคุมครอง หมายถึง การคุมครองมีความเก่ียวของกับความปลอดภัย ศักด์ิศรีและสิทธิของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือความขัดแยง กฎบัตรมนุษยธรรมไดสรุปสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่สุด
บางประการซึ่งเก่ียวของกับการตอบสนองดานมนุษยธรรม บทน้ีจะวาดวยวิธีการสรางแนวปฏิบัติดาน
มนุษยธรรมจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกลาว โดยเฉพาะวิธีการของหนวยงานในการหลีกเลี่ยงที่จะนําประชาชนที่
ไดรับผลกระทบไปสูอันตรายอ่ืนๆ ตลอดจนวิธีการที่หนวยงานจะสามารถชวยประชาชนใหมีความมั่นคงและ
ความปลอดภัยมากขึ้น 
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆเก่ียวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่มโดย
การใชสติปญญาความรู ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียน
งานของผูอ่ืนโดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธ์ิใหคุมครองโดยผูสรางสรรคจะ
ไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน 

 สิทธบิัตร (Patent)หมายถึงหนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลกัษณะตามที่กฎหมายกําหนดเปนสิทธิพิเศษ ที่ใหผู
ประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑมสีิทธิที่จะผลิตสนิคา จําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในชวง
ระยะเวลาหน่ึง     
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 6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)คือ  หนังสือสําคัญที่รฐัออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐจะมีลักษณะ
คลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมากหรือเปนการ
ประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากขึ้น 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธกิารบด)ี 

อนุมัติโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ ์

ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ) 

ตรวจสอบและพิจารณาโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ ์

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ/
คณะกรรมการดําเนินงาน  

ประชุมเพื่อดําเนินการจดัทําโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ ์
 

ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1. จดัทําคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินโครงการสงเสริม
กระบวนการคุมครองสิทธิ ์
2. จดัทําแผนการปฏิบัติงานโครงการ และกําหนดการจัดกิจกรรมการ
โครงการสงเสรมิกระบวนการคุมครองสิทธิ ์
3. ประสานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่ความรูและเชี่ยวชาญดาน
กระบวนการคุมครองสิทธิ ์
4. จดักิจกรรมดาํเนินงานโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ ์
5. ประเมินผลโครงการสงเสริมกระบวนการผลิตผลงานวจิยัและ
นวัตกรรม 
6. การเบกิจายเงินโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ ์
7. จดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสงเสริมกระบวนการ
คุมครองสิทธิ ์

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : นักศึกษา / อาจารย ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดย่ืนการขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผูรับบริการ : นักศึกษา / อาจารย ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดย่ืนการขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะ / วิทยาลัย ได รับสิทธิบัตรท่ีเปนผลงานของมหาวิทยาลัย มี
ชื่อเสียงและไดดูแลผลประโยชนของงานวิจัยท่ีไดรับ
การจดสิทธิบัตร 

คูความรวมมือ : หนวยงานภาครัฐ/เอกชน นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย 
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 7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
      
    5.2.1 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยการรับแจงขอมูลลขิสทิธ์ิและการใชบริการขอมูล

ลิขสิทธ์ิ 
    5.2.2 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยการเรียกเอกสารที่ทางราชการออกใหเพ่ือใช

ประกอบการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือจดแจงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

 
6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดที่สําคัญ  ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

    - 
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 8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 
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 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
คําจํากัดความ : กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. ราง-โครงการสงเสริมกระบวนการ
คุมครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แบบฟอรมเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

2. จดัทําบันทึกอนุมัติโครงการสงเสริม
กระบวนการคุมครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

บันทึกขออนุมัติ
โครงการ 

3. จดัทําคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการสงเสริมกระบวนการ
คุมครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือคําสั่ง
แตงต้ังคณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน 

4. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการสงเสรมิกระบวนการคุมครอง
สิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รายงานการ
ประชุม 

5. จัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการ 
และกําหนดการจัดกิจกรรมการ
โครงการสงเสรมิกระบวนการคุมครอง
สิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แผนการดําเนิน
โครงการ 

6. ประสานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่
ความรูและเชี่ยวชาญดานกระบวนการ
คุมครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ห นั ง สื อ ติ ด ต อ
ราชการ 

8. จดักิจกรรมดาํเนินงานโครงการ
สงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กําหนดการการ
ดําเนินงาน 

9. ประเมินผลโครงการสงเสริม
กระบวนการคุมครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แบบประเมิน
โครงการ 

10. การเบิกจายเงินโครงการสงเสริม
กระบวนการคุมครองสิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แบบฟอรม
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจาย อื่นๆ  

11. จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนิน
โครงการสงเสรมิกระบวนการคุมครอง
สิทธิ ์

ไตรมาสที่ 2 ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 แบบฟอรม
รายงานสรุปผล
โครงการ  
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 11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
- แบบฟอรมเสนอขออนุมตัิโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ ์ 
- แบบฟอรมเอกสารประกอบการเบิกจาย อื่นๆ 
- แบบฟอรมรายงานสรุปผลโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิ์  

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  - ไมม ี- 
    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 8.1จํานวนผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
              เปาหมาย : 20  ผลงาน 

9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม น้ัน  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝายวัจัยและ
บริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2. ดําเนินการตดิตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรงุกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถดัไป คณบดี / รองคณบดีฝาย
วัจัยและบริการวิชาการ 

คณะ/
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

     
 
 

 
 



14 
 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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 15 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 
แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ  

 
 
 
 

 
แบบเสนอโครงการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
***************************** 

  
ชื่อโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  หนายุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ท่ีสอดคลองกับโครงการ/กิจกรรมของทาน) 
 

  ยทุธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
  ยทุธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต  
      เศรษฐกจิและสังคมอยางย่ังยืน 
  ยทุธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
 
หัวหนาโครงการ/ผูรับผิดชอบ    ........................................................ 

สาขาวิชา/หนวยงาน    ..........(โปรดระบุหนวยงาน)..........  

เบอรโทรศัพท    .............(สามารถติดตอได).............. 

ความเปนมา/หลัการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
       



16 
 

 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มตนถึงสิ้นสุด) 
 …(โปรดระบุระยะเวลาการดําเนินโครงการใหชัดเจน).... 
 
สถานทีดํ่าเนนิโครงการ 
 …(โปรดระบุสถานที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจน)... 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือ..................(โปรดระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการดําเนินโครงการในครั้งน้ี)…………………… 
2. เพ่ือ..................(โปรดระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการดําเนินโครงการในครั้งน้ี)…………………… 

 
การประเมินความความสาํเร็จวัตถุประสงคของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
....โปรดระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคโครงการ... ...ใสคาเปาหมาย… 
....โปรดระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคโครงการ... ...ใสคาเปาหมาย… 
....โปรดระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคโครงการ... ...ใสคาเปาหมาย… 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ...................(โปรดระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการในครั้งน้ี)……………..…… 
2. ...................(โปรดระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการในครั้งน้ี)……………..…… 

 
กลุมเปาหมายของโครงการ      
 …(โปรดระบุกลุมเปาหมายใหชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงค)... 
  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน (รูปแบบตารางเปน Gantt chart) (ระบายสตีามชวงหรือเขียนลูกศร) 
 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 
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 17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

การประเมินความความสาํเร็จการดําเนนิโครงการ 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
....โปรดระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จดําเนินโครงงาน..... ...ใสคาเปาหมาย… 
....โปรดระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จดําเนินโครงงาน..... ...ใสคาเปาหมาย… 
....โปรดระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จดําเนินโครงงาน..... ...ใสคาเปาหมาย… 

 
งบประมาณของโครงการ 
 

หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) 

คาตอบแทน  

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

คาใชสอย  

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 
คาวัสดุ  

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

......โปรดเลือกรายการจาย....... ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 
งบประมาณทัง้สิ้น ....(โปรดระบุจํานวนเงิน).... 

***หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

                                                         ลงช่ือ................................................................... 
                                                              (...................................................................) 

         หัวหนาโครงการ                
                    ลงช่ือ................................................................... 
                                                              (...................................................................) 

           หัวหนาสาขาวิชา                      
         

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชา………………………………………………….. 
 

                                                         ลงช่ือ................................................................... 
                                                              (.............................................................) 

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



18 
 

 18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

แบบฟอรมเอกสารประกอบการเบิกจาย อ่ืนๆ 
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 19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

แบบฟอรมรายงานสรปุผลโครงการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน  
 

โครงการ............................................................................. 
 
 
 
 

โดย 
 

...................(ผูรับผิดชอบโครงการ).................   
...................(สาขาวิชา) .................. 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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 20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

คํานํา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

(..........................................................) 
                         ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                       วัน   เดือน  ป 
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 21 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

สารบัญ 
หนา 

 

คํานํา ................ 

สารบัญ ................ 

1.  ชื่อโครงการ ................ 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 
3.   ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

................ 
………….... 

4. กลุมเปาหมาย ................ 

5. จํานวนผูเขารวมโครงการ ................ 

6. ประโยชนท่ีไดรับ ................ 

7. สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ ................ 

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

9. ปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะ ................ 

ภาคผนวก  

1. หนาบันทึกขออนุมัติโครงการและโครงการ  

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ  

3. สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯพรอมตัวอยางแบบประเมิน แบบสอบถาม  (หลังสิ้นสุด
โครงการ) 

 

4. ภาพกิจกรรม  

5. หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)  
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 22 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

รายงานผลการดําเนินโครงการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 

 
1. ช่ือโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….…. 

 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผล 
1.    
2.    
3.    
 

3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มตน…………………………  สิน้สุด………………..……… 
 

4. กลุมเปาหมาย............................................................................................................................................ 
 

 
5. จํานวนผูเขารวมโครงการ …………………………………………………………………..………………….. 
 
6. ประโยชนที่ไดรับ 

6.1…………………………………………………………………………………… 
6.2…………………………………………………………………………………… 
 

7. สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอ           ……..……………  บาท 

งบประมาณท่ีใชจริง ……..……………  บาท 

งบประมาณคงเหลือ  ……..……………  บาท 

 

8. การติดตามประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน 

(รอยละ) 

การบรรลุ 
หมายเหตุ 

บรรล ุ ไมบรรลุ 

1.      

2.      

3.      

หมายเหตุ :    แนบรายงานสรุปผลการประเมินโครงการไวในภาคผนวก 
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 23 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

9. ปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 
        

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

       ลงชื่อ............................................. 
             (............................................) 
            หัวหนาสาขาวิชา 
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 24 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 25 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
หนาบันทึกขออนุมัติโครงการและโครงการ 

 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ 

พรอมตัวอยางแบบประเมิน แบบสอบถาม 
(หลังสิ้นสุดโครงการ) 
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 26 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 
 
 

ภาคผนวกที่ 4 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 

ภาคผนวกที่ 5 
หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือราชการ /เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
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 27 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ์. 

 
คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ 

 
 

1 นางสาวปาณิสรา   นิตุธร                           ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

2 นายนฤดม               จ๋ิวประดิษฐกุล                ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

3 นายขจรวงศ     ศรวีารรีัตน                    ฝายพฒันางานวิจยัและบริการวชิาการ 
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 คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


	5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ …………………………………………………………………..…………………..

