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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการคุมครองสิทธ์ิน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
การจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จัดโครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยสูการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ประชาสัมพันธใหคณาจารยและนักวิจัยสงผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพื่อการขอย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สงผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อขอรับสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยที่สงเขามา โอนสิทธ์ิผลงานใหกับ
มหาวิทยาลัยเปนเจาของผลงานเตรียมเอกสารและแบบฟอรม คําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร นํา
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและเอกสารมอบอํานาจย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา
ติดตามความกาวหนาการการย่ืนขอรับการสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จัดทําเอกสารสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหสามารถนํากระบวนการปฏิบัติงานการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 
  คูมือฉบับน้ีประกอบดวย1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ 

กระบวนการคุมครองสิทธิ ์ ระบบงานวิจัย 
 
1. วัตถุประสงค   
 1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการคุมครองสิทธ์ิสําหรับบุคลากรที่
เกี่ยวของ  

2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการคุมครองสิทธ์ิของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมข้ันตอนการคุมครองสิทธ์ิ เริ่มต้ังแตการจัดทําคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร1 จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ประชาสัมพันธใหคณาจารยและนักวิจัยสงผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพื่อการขอย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร2  สงผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร3  รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยที่สงเขามา4  โอน
สิทธ์ิผลงานใหกับมหาวิทยาลัยเปนเจาของผลงานเตรียมเอกสารและแบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร5 นําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและเอกสารมอบอํานาจย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา6 ติดตามความกาวหนาการการย่ืนขอรับการสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร7 
จัดทําเอกสารสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน8  
 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เปนสิทธิบัตรที่ใหผู
ประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิบัตรที่จะผลิตสินคา จําหนายสินคาแตเพียงผูเดียว 
ในชวงระยะเวลาหน่ึง การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ ลักษณะ
องคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑข้ึนใหม ที่แตกตาง
จากเดิม และเนนการประดิษฐที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่สามารถคิดข้ึนโดยงาย 
เชน กลไกของเครื่องยนต ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 
 สิทธิบัตรการประดิษฐ หมายถึง การคิดคนเกี่ยวกับ กลไก โครงสราง สวนประกอบ ของ
สิ่งของเครื่องใช เชน กลไกของกลองถายรูป, กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค เปนตน หรือการ
คิดคนกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เชน วิธีการในการผลิตสินคา, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม
ไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง การออกแบบรูปราง ลวดลาย หรือสีสัน ที่
มองเห็นไดจากภายนอก เชน การออกแบบแกวนํ้าใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน 
 อนุสิทธิบัตร (Petty patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ
จะมีลักษณะคลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูง
มาก หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากข้ึน รวมทั้งกรรมวิธีในการ
ผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑข้ึนใหม ที่แตกตาง
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ไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมเนาเสียเร็ว
เกินไป เปนตน 
 การคุมครองสิทธิของทรัพยสินทางปญญา   หมายถึง ประเด็นการคุมครองสิทธิของ
ทรัพยสินทางปญญาน้ี จะเปนเรื่องหลักของอุตสาหกรรมยุคใหมในคริสตศตวรรษที่ 21 เพราะเปน
เรื่องของการสรางงานจากความคิด ซึ่งหากไมไดรับการคุมครองใหสามารถหาประโยชนไดใน
ระยะเวลาอันสมควรแลว ก็จะไม เกิดกิจกรรมสรางสรรคสิ่งใหมๆ ข้ึน โดยเฉพาะในยุคของ
คอมพิวเตอรในอนาคตแลว งานสําคัญตางๆ ที่คอมพิวเตอรทําน้ัน ลวนแตข้ึนกับซอฟตแวรที่เขียนให
คอมพิวเตอรทํางานเปนหลัก ทั้งน้ีมิใชจะลดความสําคัญของฮารดแวร หรือตัวเครื่องจักรเอง แตเปน
เพราะความซับซอนของงานที่จะตองเกิดข้ึนน้ัน ทําใหไมสามารถสรางสําเร็จในรูปฮารดแวรได และ
จําเปนที่จะตองเขียนเปนคําสั่งทํางาน หรือซอฟตแวร ใหกับคอมพิวเตอรฮารดแวร ซึ่งอาจมีไดหลาย
แบบ หรือหลายสถาปตยกรรม ดังน้ีจะเห็นไดวา การที่อุตสาหกรรมซอฟตแวรจะเติบโตไดน้ัน จะตอง
มีการคุมครองสิทธิของทรัพยสินทางปญญาไดเปนอยางดีกอน สําหรับรูปแบบของการคุมครอง
ซอฟตแวรน้ัน อาจจะแตกตางจากทรัพยสินทางปญญารูปแบบอื่นก็ได เพราะธรรมชาติของซอฟตแวร
น้ันมีอายุการใชงานไมยาวนานนัก 
 
  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1.1 กําหนดนโยบายการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ย่ืนจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
1.2 ลงนามในเอกสารมอบอํานาจใหหนวยงานเปนตัวแทนใน
การย่ืนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค 

2. ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/ผูอํานวยการ) 
 

1. อนุมัติโครงการอบรม 
2. ลงนามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
3. พิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ ย่ืนจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4. ติดตามการดําเนินงาน 

3. จนท.บริหารงานทั่วไป/ 
จนท.หนวยงาน 

1. จัดโครงการอบรม 
2. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
3. รวบรวมและจัดสงผลงานเขาระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร/
สิทธิบัตรการออกแบบ/อนุสิทธิบัตร 
4. นําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและเอกสารมอบอํานาจย่ืนจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
5. ติดตามการดําเนินงาน 

4. คณาจารย/นักวิจัย/ผูขอรับทุน 4.1 สงผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 
4.2 โอนสิทธ์ิผลงานใหกับมหาวิทยาลัยเปนเจาของผลงานเตรียม
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
เอกสารและแบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

5. กรมทรัพยสินทางปญญา  รับแจงคําขอย่ืนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 
 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : นักศึกษา/อาจารย ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดย่ืนการขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผูรับบริการ : นักศึกษา/อาจารย   ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดย่ืนการขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย ไดสิทธิบัตรที่เปนผลงานของมหาวิทยาลัย มีช่ือเสียง
และไดดูแลผลประโยชนของงานวิจัยที่ไดรับการจด
สิทธิบัตร 

คูความรวมมือ : หนวยงานภาครัฐ/เอกชน  นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย 

กฎหมาย/ระเบียบ : ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการขอจดสิทธิบัตร 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา อยูภายใตกฎระเบียบขอ 
บังคับในการดําเนินงานการบริหารจัดการองคกรประกอบดวย  
5.2.1  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
5.2.2  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2551 
5.2.3  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
5.2.4  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ ฉบับป 2558-2561 แนวทางที่เปนระบบสูการปรับปรุงผลการดําเนินการของ
องคการ 

5.2.5  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
5.2.6  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5.2.7 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยการรับแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและการใหบริการ

ขอมูลลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2556 
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5.2.8 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยการเรียกเอกสารที่ทางราชการออกใหเพื่อใช
ประกอบการจดทะเบียน ข้ึนทะเบียนหรือจดแจงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2560 

5.2.9 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

5.2.10 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 
 

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธ์ิ 

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
การสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร   
คําจํากัดความ  เปนการสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร   

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. การจัดทําคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ 

ต.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร - คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ 

2. จัดโครงการอบรม ต.ค.-เม.ย. ฝายวิจัยและเผยแพร - เอกสารประกอบการ
อบรมโครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยสูการจด
สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 

3. ประชาสัมพันธใหอาจารยสงผลงาน พ.ค.-ก.ย. ฝายวิจัยและเผยแพร  

4. การประสานงานเพื่อนํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร 
4.1 รับเรื่องการจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรและตรวจสอบขอมูลสิทธิบัตร 
4.2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อย่ืนจด
สิทธิบัตร 
4.3 รวบรวมขอมลูอื่นๆ (เชน 
หลักฐานทานอธิการ,ประกาศ) 
4.4 นําเอกสารที่ย่ืนไดเลขคําขอนํามา
สแกน 
4.5 นําเอกสารที่ย่ืนเก็บเขาแฟมเรียง
ตามเลขจดสิทธิบัตร 
4.6 จัดทําฐานขอมูลงานสรางสรรคที่
ไดย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

พ.ค.ก.ย. ฝายวิจัยและเผยแพร - แบบฟอรมคําขอรับ
สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 
- แบบฟอรมขอถือสิทธ์ิ 
- หนังสือโอนสิทธ์ิ 

5. การสรุปและประเมินผล ก.ย. ฝายวิจัยและเผยแพร - รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
แบบ สป/สผ/อสป/001-ก แบบคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
แบบ สป/สผ/อสป/003-ก คําขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

FM-RT-01 แบบฟอรมโครงการอบรมวิจัย 
- แบบฟอรมขอถือสิทธ์ิ 
- หนังสือโอนสิทธ์ิ 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  7.4.1 ข้ั น ต อ น ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น สิ ท ธิ บั ต ร / อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร 
http://www.ipthailand.go.th/th 
  7.4.2 คูมือการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร ฉบับ
ปรับปรุงใหม ป 2555 สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
8.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดย่ืนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธ์ิน้ัน มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของป
ถัดไป 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ขาพเจาผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายวิจัย
และเผยแพร ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการคุมครองสิทธ์ิในฐานะ
ผูบังคับบัญชาและดูแลของฝายวิจัยและเผยแพร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 โดยยินยอมใหฝายวิจัยและเผยแพร สถาบันวิจัยและพัฒนา นํากระบวนการปฏิบัติงาน
การคุมครองสิทธ์ิ มาใชในหนวยงานต้ังแตวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป   
 

 ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 
      

          
 (รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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1.  แบบคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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2.  แบบฟอรมโครงการอบรมวิจัย 
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3.คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการเก่ียวกับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
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คณะผูจัดทํา 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการคุมครองสิทธิ ์

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย  ยอดฉิม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา  จันทราสา  รองผูอํานวยการ ฝายวิจัยและเผยแพร 
4. นางสาวพรทิพย  เรืองปราชญ   หัวหนาสํานักงาน 

  5. นายฉัตรไชย  ดิษฐเจริญ   หัวหนาฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                  ประกันคุณภาพ 

6. นางสาวจุไรรัตน  ตอดแกว   ฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                  ประกันคุณภาพ 

7. นางสาวชุติมา  ธีรสุวรรณ   หัวหนาฝายวิจัยและเผยแพร   
8. นางสาววราภรณ  ศรีบัวแกว   ฝายวิจัยและเผยแพร 
9. นายวันจักร  นอยจันทร   ฝายวิจัยและเผยแพร 
10. นางสาวสรวงสุดา  ทรัพยเจริญ  ฝายวิจัยและเผยแพร 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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