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คานา
คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานการ
คุ้มครองสิทธิ์สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสามารถนากระบวนการปฏิบตั ิงานคุ้มครองสิทธิ์ไปปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานทีก่ าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
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กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ง านของกระบวนการคุ้ม ครองสิท ธิ์ ส าหรับ บุ คลากรที่
เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือ การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิ์เ ริ่มตั้งแต่ 1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 2.จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 3. รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ส่งเข้ามา 4.
นาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และเอกสารมอบอานาจยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา 5.ติดตามความก้าวหน้าการ 6.จัดทารายงานสรุปการดาเนินงานและเสนอผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 7.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการดาเนินงานในปีถัดไป
3. นิยามศัพท์เฉพาะ
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด เป็นสิทธิบัตรที่ให้ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิบัตรที่จะผลิตสินค้า จาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะ
องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่าง
จากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่สามารถคิดขึ้นโดยง่าย
เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกั บ กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของ
สิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป , กลไกของเครื่องยนต์ , ยารักษาโรค เป็นต้น หรือการ
คิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า , วิธีการในการเก็บรัก ษาพืชผักผลไม้
ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูป ร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่
มองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น
อนุสิทธิบัตร (Petty patent) หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูง
มาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งกรรมวิธีในการ
ผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่เน่าเสียเร็ว
เกินไป เป็นต้น
การคุ้ ม ครองสิท ธิข องทรั พ ย์ สิ นทางปั ญญา หมายถึง ประเด็น การคุ้ ม ครองสิท ธิข อง
ทรัพย์สินทางปัญญานี้ จะเป็นเรื่องหลักของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพราะเป็น
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เรื่องของการสร้า งงานจากความคิด ซึ่ง หากไม่ ได้รับ การคุ้ ม ครองให้ส ามารถหาประโยชน์ได้ใ น
ระยะเวลาอั น สมควรแล้ ว ก็ จ ะไม่ เ กิ ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ขึ้ น โดยเฉพาะในยุ ค ของ
คอมพิวเตอร์ในอนาคตแล้ว งานสาคัญต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ทานั้น ล้วนแต่ขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่เขียนให้
คอมพิวเตอร์ทางานเป็นหลัก ทั้งนี้มิใช่จะลดความสาคัญของฮาร์ดแวร์ หรือตัวเครื่องจักรเอง แต่เป็น
เพราะความซับซ้อนของงานที่จะต้องเกิดขึ้นนั้น ทาให้ไม่สามารถสร้างสาเร็จในรูปฮาร์ดแวร์ได้ และ
จาเป็นที่จะต้องเขียนเป็นคาสั่งทางาน หรือซอฟต์แวร์ ให้กับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งอาจมีได้หลาย
แบบ หรือหลายสถาปัตยกรรม ดังนี้จะเห็นได้ว่า การที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะเติบโตได้นั้น จะต้อง
มีก ารคุ้มครองสิท ธิของทรัพ ย์สินทางปัญญาได้เ ป็นอย่างดีก่ อน ส าหรับ รูป แบบของกา รคุ้ม ครอง
ซอฟต์แวร์นั้น อาจจะแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นก็ได้ เพราะธรรมชาติของซอฟต์แวร์
นั้นมีอายุการใช้งานไม่ยาวนานนัก
การพั ฒ นางานวิ จั ย /นวั ต กรรมสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ หมายถึ ง การพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้เกิดประโยชน์และมี
การสร้างจุดเด่น ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อมหาวิทยาลัย
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
(อธิการบดีและรองอธิการบดี)

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 กาหนดนโยบายการนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
1.2 ลงนามในเอกสารมอบอานาจให้ห น่วยงานเป็นตัวแทนใน
การยื่นผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
2. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
1. อนุมัติโครงการอบรม
(คณบดี/ผู้อานวยการ)
2. ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. พิ จ ารณากลั่ น กรองผลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ ที่ ยื่ น จด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4. ติดตามการดาเนินงาน
3. จนท.บริหารงานทั่วไป/
1. จัดโครงการอบรม
จนท.หน่วยงาน
2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. รวบรวมและจัดส่ง ผลงานเข้าระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร/
สิทธิบัตรการออกแบบ/อนุสิทธิบัตร
4. นาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และเอกสารมอบอานาจยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
5. ติดตามการดาเนินงาน
4. คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ขอรับทุน 4.1 ส่งผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เพื่อขอรับการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร
4.2 โอนสิทธิ์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของผลงานเตรียม
เอกสารและแบบฟอร์มคาขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับแจ้งคาขอยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : นักศึกษา/อาจารย์
ได้รับ การส่ง เสริม และสนั บ สนุนให้ผ ลงานวิจัย งาน
นวั ต กรรมหรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ยื่ น การขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ผู้รับบริการ : นักศึกษา/อาจารย์
ได้รับ การส่ง เสริม และสนั บ สนุนให้ผ ลงานวิจัย งาน
นวั ต กรรมหรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ยื่ น การขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย
ได้สิทธิบัตรที่ เป็นผลงานของมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียง
และได้ดูแลผลประโยชน์ของงานวิจัยที่ ได้รับ การจด
สิทธิบัตร
คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
นาผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
กฎหมาย/ระเบียบ:
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอจดสิทธิบัตร
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อ
บังคับในการดาเนินงานการบริหารจัดการองค์กรประกอบด้วย
5.2.1 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
5.2.2 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2551
5.2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546
5.2.4 คู่ มื อ การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึก ษาเพื่ อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดาเนินการของ
องค์การ
5.2.5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
5.2.6 กรอบการประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการตามคารับ รองการปฏิบัติร าชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5.2.7 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
5.2.8 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการเรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้
ประกอบการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560
5.2.9 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
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5.2.10 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รบั การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร

ผู้ส่งมอบ


ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้เรียน/ผู้รับ ผู้มีส่วนได้/
คู่ความ
บริการ
ส่วนเสีย
ร่วมมือ




กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ


คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ(Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานทีม่ ีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม)

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

5

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
FM-xx-yy

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขั้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

การตัดสินใจ

จนท.บริหารงานทั่วไป/
จนท.หน่วยงาน

ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา/ คณบดี/ผูอ้ านวยการ
หน่วยงาน

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ ม

คู่มือปฏิบตั ิงาน

Work Intrucion

คณาจารย์/นักวิจยั /ผูข้ อรับทุน

อธิการบดี

จุดเชื่อมโยง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การสื่อสาร

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

สายงานหลัก

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ดัชนีวัด (kqi)

จุดควบคุม

เป้าหมาย

เริ่มต้น
จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร

1

1

ต.ค.

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
จัดสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร

1.1 ควำมครบถ้วนและถูกต้องของคำสั่ง

1

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ

2

มี.ค.-เม.ย.

2.1 เอกสำรประกอบกำรอบรม
2.2 คู่มอื กำรสืบค้นสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
บันทึกข้อควำมประชำสัมพันธ์กำรเปิดรับผลงำนวิจัย
2.3 หรืองำนสร้ำงสรรค์

2.1 คณำจำรย์รับรู้แนวทำงพัฒนำผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ให้ได้รับกำรจดสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบตั รได้ครบถ้วน

2

ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงพัฒนำ
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้ได้รับกำรจด
สิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร

ร้อยละ 80

3

มี.ค.-เม.ย.

3.1 เอกสำรประกอบกำรอบรม

3.1 คณำจำรย์รับรู้แนวทำงกำรพัฒนำงำนวิจัย/
นวัตกรรมเชิงพำณิชย์

3

ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรพัฒนำ
งำนวิจัย/นวัตกรรมเชิงพำณิชย์

ร้อยละ 80

4

พ.ค.-ก.ย.

4.1 แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์
4.2
4.3 หนังสือโอนสิทธิ์

4.1 ควำมถูกต้องและครบถ้วนของแบบฟอร์มกำร
ขอสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั รรับต่ำงๆ ที่
อำจำรย์สง่ เข้ำมำ

4

ร้อยละของแบบฟอร์มกำรขอสิทธิบตั รและอนุ
สิทธิบตั รรับต่ำงๆ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ

ร้อยละ 100

5

พ.ค.-ก.ย.

5.1 แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์
5.2 หนังสือโอนสิทธิ์
5.3

5.1 มีผลงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำร
กลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรฯ

5

ร้อยละงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำร
กลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรฯ

ร้อยละ 100

ลงนาม

1 ฉบับ

2

การวางแผน

จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสูก่ ารจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

3
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

4
ส่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ
นักวิจัยส่งผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อการขอยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

การดาเนินงาน

5
พิจารณา
ตรวจสอบ

รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ที่สง่ เข้ามา
ไม่มขี ้อแก้ไข

มีข้อแก้ไข

5.4 พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

5.2 ควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำรกำรโอน
สิทธิ์ผลงำน

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
FM-xx-yy

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขั้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

จนท.บริหารงานทั่วไป/
จนท.หน่วยงาน

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ ม

ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา/ คณบดี/ผูอ้ านวยการ
หน่วยงาน

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

คณาจารย์/นักวิจยั /ผูข้ อรับทุน

โอนสิทธิ์ผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของผลงาน
เตรียมเอกสารและแบบฟอร์มคา
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

นาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 6
และเอกสารมอบอานาจยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกร
มทรัพย์สนิ ทางปัญญา

คู่มือปฏิบตั ิงาน

อธิการบดี

จุดเชื่อมโยง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การสื่อสาร

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

สายงานหลัก

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ดัชนีวัด (kqi)

จุดควบคุม

เป้าหมาย

ลงนามรับ
ผลงานโอน

6

พ.ค.-ก.ย.

7

พ.ค.-ก.ย.

8

พ.ค.-ก.ย.

รับยื่นการแจ้ง
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์

6.1 แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์
6.2 หนังสือโอนสิทธิ์
6.3 พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
6.4

6.1 ควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำรกำรยื่น
ขอรับกำรจดสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร

6

ร้อยละควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำร
กำรยื่นขอรับกำรจดสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร

ร้อยละ 100

ติดตามการดาเนินงาน

นาผลงานวิจัยออกแสดงหรือจาหน่ายในงานที่จัดโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

-

-

-

-

7
ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสูเ่ ชิงพาณิชย์

รับทราบและแจ้งผลแก่ผู้บริหาร และ
คณาจารย์เจ้าของผลงาน

8
พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ

ประเมินผลและปรับปรุง

จัดทารายงานสรุปการดาเนินงาน
และเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

9
9
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแผน/พัฒนาการ
ดาเนินงานในปีถัดไป

ส.ค.-ก.ย.

8.1 แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
ที่มเี ลขคำขอจำกกรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ

8.1 มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้มกี ำรยื่น
จดสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รตำมระยะเวลำที่
กำหนด

8.1 ร้อยละของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่น
จดสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รตำมระยะเวลำที่
กำหนด

ร้อยละ 80

8.2 รำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนกำรยื่นผลงำนวิจัย/หรือ
งำนสร้ำงสรรค์จดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร

8.2 มีรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนกำรยื่น
ผลงำนวิจัย/หรืองำนสร้ำงสรรค์จดสิทธิบตั ร
หรืออนุสทิ ธิบตั รที่ถกู ต้องและครบถ้วน

8.2 ร้อยละควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลผล
กำรยื่นผลงำนวิจัย/หรืองำนสร้ำงสรรค์จด
สิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร

ร้อยละ 100

9.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน

9.1 คณะกรรมกำรฯ ได้ดำเนินกำรพิจำรณำและให้
ข้อเสนอแนะกำรดำเนินงำนวิจัย

9

มีแผนปฏิบตั กิ ำรด้ำนกำรวิจัยในปีงบประมำณ
ถัดไป

1 เล่ม

สิน้ สุด
ผูอ้ นุมัติ

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดที่สาคัญ (KQI)
จำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้ยื่นกำรจดสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบตั ร

เป้าหมาย
 ผลงำน

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม่)

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่)

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
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ผังกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบตั ิงาน : กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
FM-xx-yy

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขัน้ ตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

จนท.บริหารงานทั่วไป/
จนท.หน่วยงาน

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ ม

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณบดี/ผู้อานวยการ
หน่วยงาน

QM-xx-yy

WI-xx-yy

คู่มือปฏิบตั ิงาน

Work Intrucion

คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ขอรับทุน

อธิการบดี

จุดเชื่อมโยง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การสื่อสาร

สายงานหลัก

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีวัด (kqi)

จุดควบคุม

เป้าหมาย

เริ่มต้น
1
จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร

1

ต.ค.-62

2

มี.ค.-เม.ย. 63

ลงนาม

การวางแผน

2
จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

1.1 ความครบถ้วนและถูกต้องของคาสั่ง

1

มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2.1 เอกสารประกอบการอบรม

2.1 คณาจารย์รับรู้แนวทางพัฒนาผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรได้ครบถ้วน

2

ร้อยละความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

3.1 ความถูกต้องและครบถ้วนของแบบฟอร์มการ
ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรับต่างๆ ที่
อาจารย์ส่งเข้ามา

3.1

ร้อยละของแบบฟอร์มการขอสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรรับต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบ

4.1

ร้อยละงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ

4.2 แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์
4.3 หนังสือโอนสิทธิ์
4.4 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4.1 มีผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการ
4.2 4.3 4.4 -

4.2
4.3
4.4

-

5.1 -

5.1 -

5.1 -

1 ฉบับ

ร้อยละ 80

2.2 คูม่ ือการสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
2.3 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การเปิดรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ส่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร

การดาเนินงาน

3

พ.ค.-ก.ย. 63

3

ร้อยละ 100

3.2 แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์
3.3 หนังสือโอนสิทธิ์

มีขอ้ แก้ไข

พิจารณา
ตรวจสอบ

รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ที่ส่งเข้ามา

3.1 แบบฟอร์มคาขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ไม่มขี ้อแก้ไข
โอนสิทธิ์ผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของผลงาน
เตรียมเอกสารและแบบฟอร์มคา
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตร

ลงนามรับ
ผลงานโอน

4

4
นาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
เอกสารมอบอานาจยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญา

รับยื่นการแจ้ง
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์

5

ติดตามการดาเนินงาน

5

ติดตามความก้าวหน้าการ

พ.ค.-ก.ย. 63

พ.ค.-ก.ย. 63

4.1 แบบฟอร์มคาขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ร้อยละ 100

ผังกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบตั ิงาน : กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
FM-xx-yy

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

นงาน
ตอน
ติดตามการดขัน้าเนิ

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

จนท.บริหารงานทั่วไป/
จนท.หน่วยงาน

การตัดสินใจ

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณบดี/ผู้อานวยการ
หน่วยงาน

แบบฟอร์ ม

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ขอรับทุน

คู่มือปฏิบตั ิงาน

อธิการบดี

จุดเชื่อมโยง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การสื่อสาร

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จุดควบคุม

ดัชนีวัด (kqi)

เป้าหมาย

รับทราบและแจ้งผลแก่ผู้บริหาร และ
คณาจารย์เจ้าของผลงาน

6

พ.ค.-ก.ย. 63

6

จัดทารายงานสรุปการดาเนินงาน
และเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

ประเมินผลและปรับปรุง

สายงานหลัก

พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ

7
7
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแผน/พัฒนาการ
ดาเนินงานในปีถัดไป

ส.ค.-ก.ย. 63

6.1 แบบฟอร์มคาขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ที่มีเลขคาขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มีการยืน่
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตามระยะเวลาที่
กาหนด

6.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ยืน่ จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตามระยะเวลาที่
กาหนด

ร้อยละ 80

6.2 รายงานสรุปการดาเนินงานการยืน่ ผลงานวิจัย/หรือ
งานสร้างสรรค์จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

6.2 มีรายงานสรุปการดาเนินงานการยืน่
ผลงานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์จดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรที่ถูกต้องและครบถ้วน

6.2 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ผลการยืน่ ผลงานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์จด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ร้อยละ 100

7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงาน

7.1 คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานวิจัย

7.1

มีแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยในปีงบประมาณ
ถัดไป

1 เล่ม

สิน้ สุด

ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ตัวชีว้ ัดที่สาคัญ (KQI)
จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ยนื่ จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

เป้าหมาย
 ผลงาน

7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ(Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
คาจากัดความเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
สิทธิบัตร
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
1.การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต.ค. 62
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสิทธิบัตร
และอนุสทิ ธิบัตร
2.จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสูก่ าร
มี.ค.-เม.ย.63 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - เอกสารประกอบการ
จดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร
ประชุม
-คู่มือการสืบค้นสิทธิบัตร
และอนุสทิ ธิบัตร
-บันทึกข้อความ
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
3.รวบรวมผลงานวิจัยหรืองาน
พ.ค.-ก.ย.63 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - แบบฟอร์มคาขอรับ
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ทสี่ ่งเข้ามา
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
- แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์
- หนังสือโอนสิทธิ์
4.นาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ พ.ค.-ก.ย.63
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ -แบบฟอร์มคาขอรับ
เอกสารมอบอานาจยื่นจดสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา
5.ติดตามความก้าวหน้าการ
พ.ค.-ก.ย.63
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 6.จัดทารายงานสรุปการดาเนินงาน
และเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

พ.ค.-ก.ย.63

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ -แบบฟอร์มคาขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ที่มีเลขคาขอจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
-รายงานสรุปการ
ดาเนินงานการยื่น
คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
คาจากัดความเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
สิทธิบัตร
ผลงานวิจัย/หรืองาน
สร้างสรรค์จดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
7.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ส.ค.-ก.ย.63 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ -รายงานการประชุม
มาปรับปรุงแผน/พัฒนาการดาเนินงาน
คณะกรรมการประจา
ในปีถัดไป
หน่วยงาน
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส
ชื่อแบบฟอร์ม
แบบ สป/สผ/อสป/001-ก แบบคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตร
แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์
หนังสือโอนสิทธิ์
FM-RT-01
แบบฟอร์มโครงการอบรมวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกี่ยวกับการจดสิทธิบตั รและอนุสิทธิบัตร
7.4 เอกสารอ้างอิง
7.4.1ขั้ 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 คู่มือ การตรวจสอบคาขอรับ สิท ธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ปี 2555 สานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
8.1จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
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9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์นั้น มีระบบการติดตามประเมิน
ผลการดาเนินงานของกระบวนการดังนี้
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับ
ดาเนินการ
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลา
ตุลาคม
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อานวยการ
ในการติดตามประเมินผลการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาเนินงานของกระบวนการ
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการ ธันวาคม, มีนาคม, ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อานวยการ
ดาเนินงานของกระบวนการ
กรกฎาคม,
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กันยายน
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ธันวาคม, มีนาคม, ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อานวยการ
ประเมินผลการดาเนินงานของ
กรกฎาคม,
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการ
กันยายน
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล ธันวาคม, มีนาคม, ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อานวยการ
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
กรกฎาคม,
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
กันยายน
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ธันวาคม, มีนาคม, ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อานวยการ
กระบวนการ
กรกฎาคม,
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กันยายน
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
6. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ตุลาคมของปี ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อานวยการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการ
ถัดไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

9

ภาคผนวก

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

10

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมตั ิกระบวนการปฏิบตั ิงานคุ้มครองสิทธิ์

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

11

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย
และเผยแพร่ ได้ พิ จ ารณาและเห็ น ชอบกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ใ นฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยยินยอมให้ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา นากระบวนการปฏิบัติงาน
การคุ้มครองสิทธิ์ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

(รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่)

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

12

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

13

แบบคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

14

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

15

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

16

แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

17

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

18

หนังสือโอนสิทธิ์

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

19

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

20

แบบฟอร์มโครงการอบรมวิจัย

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

21

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

22

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

23

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการเกี่ยวกับการจดสิทธิบตั รและอนุสิทธิบตั ร

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

24

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

25

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

26

คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา
4.นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
5.นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
6. นางสาวจุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว
7.นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
8.นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
9.นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
10.นางสาวอารยา ยอดฉิม

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและ
ประกันคุณภาพ
ฝ่ายแผนงานงบประมาณและ
ประกันคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

27

คู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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