
 

 
 

 
ระเบยีบมหาวิทยาลัยรังสิต 

วาดวย การจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 2553 
.................................................. 

 

เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มีแนวทางที่ชัดเจนและเปนธรรม  อันจะเปนการ
สงเสริม  สนับสนุนใหคณาจารย  นักวิจัย  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทําการศึกษา  คนควา  วิจัย   
พัฒนา  ตลอดจนสรางสรรคผลงานดานทรัพยสินทางปญญาสาขาตางๆ   ขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  2546 และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังที่ 3/2553 เมื่อวัน
พุธที่ 15 กันยายน 2553 จึงใหวางระเบียบไว   ดังน้ี 

 

ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต  วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 
2553 ”   

 

ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   คําส่ัง  หรือแนวปฏิบัตอิื่นใดที่เก่ียวของกับงานอันเปน
ทรัพยสินทางปญญา  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 

ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 
“สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง      สภามหาวิทยาลัยรังสิต 
“มหาวิทยาลัย”          หมายถึง      มหาวิทยาลัยรังสิต 
“อธิการบดี”              หมายถึง       อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 
“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายถึง   คณาจารย นักวิจัย และบุคลากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย หรือ

บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยวาจางหรือมอบหมายใหปฏิบัติงานโดยไดรับคาตอบแทนจากมหาวิทยาลัย 
“คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยรังสิตที่จัดตั้งขึ้น

เพ่ือพิจารณาและวางหลักเกณฑในการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นและ
สงเสริมใหนํามาประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  

 “ทรัพยสนิทางปญญา”   หมายถึง   ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรค   งานประดิษฐ    งานอันมี
ลิขสิทธิ์หรืออื่น ๆ   ซ่ึงอาจกอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย     หรือนําไปสูการดําเนินการขอรับความ
คุ มครองสิทธิตามกฎหมาย    ไดแก    สิทธิบั ตร  อนุสิทธิบัตร    ลิข สิทธิ์    เค ร่ืองหมายการค า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต 
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. (662) 997-2222-30 โทรสาร (662) 533-9470 



 

เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง  ความลับทางการคา  สิทธิในพันธุพืชใหม  การออกแบบผังภูมิ
วงจรรวม  หรือการคุมครองในทรัพยสินทางปญญาดานอื่นๆ  ไมวาจะเปนงานที่ไดจดทะเบียนตาม
กฎหมายแลวหรือไมก็ตาม 

“การจัดการทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหงานอันเปนทรัพยสินทาง
ปญญาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย การแสวงประโยชนจากงานอันเปนทรัพยสินทางปญญา การ
แบงปนผลประโยชนระหวางผูกอใหเกิดประโยชนอันเปนทรัพยสินทางปญญากับมหาวิทยาลัย และการ
สงเสริมใหมีการประดิษฐ คิดคน และสรางสรรคงานอันเปนทรัพยสินทางปญญา 

“การประดิษฐ”   หมายถึง   การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ
กรรมวิธีขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ท่ีทาํใหดีขึ้นซ่ึงผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี 

“ผูประดิษฐ”      หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่คิดคน   หรือคิดทําขึ้น อันเปนผลใหไดมา
ซ่ึงผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีที่ดีขึ้น 

“สิทธิบัตร” หมายถึง หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐตามกฎหมายวาดวย
สิทธิบัตร 

“อนุสิทธิบัตร” หมายถึง หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐที่ยังไมมีขั้นการ
ประดิษฐที่สูงขึ้นในระดับที่จะขอรับสิทธิบัตร 

“งานประดิษฐ” หมายถึง ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใหมที่เกิดข้ึนจากการคิดคน หรือคิดทําข้ึน แตยัง
มิไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

“กรรมวิธี” หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาใหคง
สภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑและรวมถึงการใชกรรมวิธีน้ันๆ ดวย 

“แบบผลิตภัณฑ” หมายถึง รูปรางของผลิตภัณฑหรือองคประกอบของลวดลายหรือสีของ
ผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซ่ึงสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได 

 “ผูสรางสรรค” หมายถึง ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 

“ลิขสิทธ์ิ” หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใดๆ กับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยลิขสิทธิ์ 

“งานอันมีลิขสิทธ์ิ”  หมายถึง  งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม  นาฏกรรม  ศิลปกรรม  ดนตรี
กรรม  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  ส่ิงบันทึกเสียง  นักแสดง  งานแพรเสียงแพรภาพ  หรืองานอื่นใดใน
แผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ  ของผูสรางสรรคงานไมวางานดังกลาวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด  ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 

“วรรณกรรม” หมายถึง งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด และใหหมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย 



 

“นาฏกรรม” หมายถึง งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปน
เร่ืองราว และใหหมายความถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 

“ศิลปกรรม” หมายถึง งานที่มีลักษณะเปนงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ งาน
สถาปตยกรรม งานภาพถาย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครปูทรงสาม
มิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร   หรือวิทยาศาสตร   และงานศิลปประยุกต ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 

“ดนตรีกรรม” หมายถึง งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพ่ือบรรเลง หรือขับรองไมวาจะมีคํารองและ
ทํานองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายรวมถึงโนตเพลง หรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียง
เสียงประสานแลว 

“โสตทัศนวัสดุ” หมายถึง งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมี
ลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซํ้าไดอีก โดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุน้ัน และ
ใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี 

“ภาพยนตร” หมายถึง โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซ่ึงสามารถนําออกฉายอยาง
ตอเน่ืองไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่นเพ่ือนําออกฉายตอเน่ืองไดอยางภาพยนตร 
และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรน้ันดวย ถามี 

 “ส่ิงบันทึกเสียงและบันทึกการแสดง” หมายถึง งานอันประกอบดวยลําดับของดนตรี   เสียง การ
แสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใดๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซํ้าไดอีก โดย
ใชเคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุน้ัน แตทั้งน้ีมิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร หรือ
เสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอ่ืน 

“นักแสดง” หมายถึง ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซ่ึงแสดงทาทาง รอง กลาว 
พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด 

“งานแพรเสียงแพรภาพ”   หมายถึง   งานที่นําออกสูสาธารณะชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน   หรือดวยวิธีการอยางอื่นอันคลายคลึงกัน 

“ทําซ้ํา” หมายถึง คัดลอกไมวาดวยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทํา พิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ 
หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนาหรือจากการโฆษณา ในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งน้ีไม
วาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึงคัดลอกหรือทํา
สําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใดๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมี
ลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

“ดัดแปลง” หมายถึงทําซํ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติม หรือจําลองงานตนฉบับใน
สวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

“เผยแพรตอสาธารณชน” หมายถึง ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การ
สวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่
ไดจัดทําขึ้น 



 

“การโฆษณา” หมายถึง การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือ ลักษณะอยางใดที่ทําขึ้นโดย
ความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณะชนเปนจํานวนมาก
พอสมควรตามสภาพของงานนั้น แตทั้งน้ีไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่ง
นาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยาย หรือการปาฐกถา ซ่ึงวรรณกรรม การแพรเสียงแพร
ภาพเกี่ยวกับงานใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการกอสราง งานสถาปตยกรรม 

“เครื่องหมายการคา” หมายถึง เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือเคร่ืองหมายอื่นท่ี
หนวยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยประดิษฐขึ้น ซ่ึงเปนที่เขาใจหรือถือวาเปนเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย ที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคา เพ่ือแสดงวาสินคาที่ใชเคร่ืองหมาย
ดังกลาวน้ันแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น     

“เครื่องหมายบริการ”  หมายถึง  เครื่องหมายของมหาวทิยาลัย  หรือเคร่ืองหมายอื่นที่หนวยงาน
หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยประดิษฐขึ้น  ซ่ึงเปนที่เขาใจหรือถือวาเปนเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย  ท่ี
ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกบัการบริการ  เพ่ือแสดงวาการบริการท่ีใชเครื่องหมายดังกลาวน้ัน
แตกตางจากบริการที่ใชเคร่ืองหมายบริการของบุคคลอื่น 

“เครื่องหมายรับรอง”  หมายถึง  เครื่องหมายที่มหาวิทยาลัยใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือ
เก่ียวของกับสินคาและบริการของบุคคลอื่น  เพ่ือเปนการรับรองเก่ียวกับแหลงกําเนิด  สวนประกอบ  
วิธีการผลิต  คุณภาพ  หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคาน้ัน  หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ  คุณภาพ  ชนิด  
หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น 

เคร่ืองหมายการคา  เครื่องหมายบริการ  และเครื่องหมายรับรอง  ดังกลาวขางตนตองไดรับการจด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

“ความลับทางการคา” หมายถึง ขอมูลการคาที่เกิดจากการประดิษฐคิดคน หรือการสรางสรรค
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีประโยชนในเชิงพาณิชยและเปนความลับ และใหความหมายรวมถึง
สูตร รูปแบบ งานที่ไดรวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการทางเทคนิคหรือกรรมวิธีดวย 

“สิทธิในพันธุพืชใหม” หมายถึง สิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชในการแสวงประโยชนจากพันธุ
พืชใหมที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช 

“สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม” หมายถึง สิทธิของผูออกแบบผังภูมิของวงจรในการทําซํ้าซ่ึง
แบบผังภูมิ หรือกระทําการใดเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย กับแบบผังภูมิที่ตนสรางสรรคขึ้นหรือวงจรที่มี
แบบผังภูมิน้ันประกอบอยูดวย ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

 

ขอ  5.  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  และมีอํานาจสั่งการหรือออกประกาศ  เพ่ือให
ปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

 
 
 



 

หมวด  1 
สิทธิในงานประดิษฐ  สิทธิบัตร   อนุสิทธิบัตร 

 
ขอ  6.  สิทธิในการแสวงประโยชนจากงานประดิษฐ  การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร    ท่ี

เปนผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ   การออกแบบและการสรางสรรคของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ที่อยู
ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย  หรือที่ไดใชเวลาทรัพยากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  หองปฏิบัติการ  
และพ้ืนที่ทดลองของมหาวิทยาลัย   ในการสรางสรรคผลงาน  หรือเปนงานอันเกิดจากเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย  หรืองานอันเกิดจากการไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืน  โดยอาจกอใหเกิด
ประโยชนในเชิงพาณิชย   หรือไปสูการดําเนินการขอรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
ใหตกเปนของมหาวิทยาลัย    เวนแตจะไดทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่นักศึกษามีผลงานการประดิษฐที่ เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  ใหสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐน้ันตกเปนของมหาวิทยาลัย  

 

ขอ  7.  หากผลงานมีการดําเนินการขอรับความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  อันไดแก  
สิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร  ใหผูประดิษฐมีชื่อปรากฏอยูในฐานะผูประดิษฐสําหรับความคุมครองใน
ทรัพยสินทางปญญาเหลาน้ัน 

 

ขอ8.  เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรม  หากมหาวิทยาลัยไดรับ
ผลประโยชนจากการประดิษฐหรือการใชสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ใหผูประดิษฐมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนจากผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการนําเอาผลงานนั้นไปใชในเชิงพาณิชย  หรือที่เกิดจากการใช
สิทธิตามสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร  แลวแตกรณี 

 

ขอ  9.  ในกรณีท่ีเปนงานประดิษฐซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยให
ความเปนเจาของสิทธิในงานประดิษฐ  ผูทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ  หรืออนุสิทธิบัตร  และการแบงปน
ผลประโยชนที่ไดรับจากการนําผลงานนั้นไปใชเปนไปตามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ภายนอกนั้น   และใหผูประดิษฐมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 10.  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีหนาที่แจงและเปดเผยขอมูลที่เปนจริง  โดย
ละเอียดและสมบูรณตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการคนพบ  หรือการประดิษฐที่ตนไดคิดคนข้ึน   ซ่ึงสามารถ
นําไปใชประโยชน  หรือขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

 

ขอ 11.  ผูประดิษฐที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ  เก่ียวกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําเอาผลงานประดิษฐไปไวใชประโยชน จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการ 



 

ขอ 12. ในกรณีที่ผูประดิษฐตองการดําเนินการดวยตนเอง  เกี่ยวกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร  
หรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําเอาสิ่งประดิษฐไปใชประโยชน หรือในกรณีที่ผูประดิษฐไดแจงความจํานงตาม
ขอ  11  แลว  แตคณะกรรมการมิไดพิจารณาดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําเอา
ส่ิงประดิษฐน้ันไปใชประโยชนภายในเวลาอันสมควร  ใหผูประดิษฐสามารถดําเนินการดังกลาวดวย
ตนเองไดโดยทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแบงปนผลประโยชนที่จะไดรับการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตร   อนุสิทธิบัตร  หรือการนําเอาสิ่งประดิษฐน้ันไปใชประโยชนแลวแตกรณี 

 

ขอ 13.  คาตอบแทนการใชสิทธิ  และคาธรรมเนียมการเปดเผยเทคโนโลยีซึ่งเปนผลประโยชนท่ี
เกิดจากงานประดิษฐ  การใชสิทธิตามสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร   ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 

ขอ 14.  ใหผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในผลประโยชน  ท่ีเปนคาธรรมเนียมการให
คําปรึกษา    ที่เกี่ยวเน่ืองกับงานประดิษฐ 

 

ขอ 15.  ในกรณีท่ีมีผูประดิษฐหลายคนใหนําเอาผลประโยชน  ที่จัดสรรใหผูประดิษฐตามขอ  13  
มาแบงใหแกผูประดิษฐรวมทุกคน 

การแบงผลประโยชนตามขอน้ีใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูประดิษฐรวมทุกคน  หากตกลงกัน
ไมได  ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดการแบงผลประโยชนใหตามความเหมาะสมในแตละกรณี 
 

หมวด  2 
ลิขสิทธ์ิ 

 
ขอ  16.   งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ เกิดจากการสรางสรรคโดยนักศึกษาและ /หรือบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของ
ผูสรางสรรค    เวนแตไดทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น   

มหาวิทยาลัยมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนไดเพ่ือวัตถุประสงคดานการเรียนการ
สอน  การวิจัยและการใหบริการวิชาการ โดยนักศึกษาและ/หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตองทํา
หนังสือยินยอมและบันทึกไววา  “ยินยอมใหมหาวิทยาลัยเผยแพรผลงาน” ตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ี
นักศึกษาและ/หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เจาของผลงานตองการจะเผยแพรผลงานตองอางอิงชื่อ
มหาวิทยาลัยดวย 

 

ขอ 17.  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการสรางสรรคขึ้นโดยการวาจางของมหาวิทยาลัย ไมวาผูสราง
สรรคงานจะเปนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน   หรือเปนบุคคลภายนอก ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปน
ของมหาวิทยาลัย 



 

 

ขอ 18.  กรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์เปนผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการวิจัย หรือกิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ   ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ใหลิขสิทธิ์และการใชประโยชน
จากงานสรางสรรคเปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานที่ใหทุน 

 

ขอ 19.  กรณีที่เปนงานตามขอ 18 แตไมมีการจัดทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ผูใหทุนเกี่ยวกับความเปนเจาของลิขสิทธิ์ ใหลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรคน้ันเปนของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 20.  เพ่ือความเปนธรรมและเพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงาน ใหผูสรางสรรคงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามขอ 19   มีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชสิทธิตามลิขสิทธิ์
ไดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

ขอ 21.  ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเงื่อนไขการใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์    ในกรณี
ดังตอไปน้ีใหเปนไปตามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับผูสรางสรรค 

 

(1) งานสรางสรรคน้ันเปนผลงานที่ไดมาจากการใหการสนับสนุนดานการเงิน  ดาน
บุคลากรหรือการชวยเหลืออ่ืนๆจากมหาวิทยาลัยในระดับที่มากกวาการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยตามปกติ  ทั้งน้ี มิไดใหหมายความรวมถึง   การใชสถานที่ทํางาน  การใช
หองสมุด   การสนับสนุนดานธุรการ   และการใชอุปกรณคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงเปนการใชงานตามปกติที่บุคลากรพึงไดรับจากมหาวิทยาลัย 

(2) งานสรางสรรคน้ันเปนผลงานที่เกิดจากการใชทรัพยากรที่เปนของมหาวิทยาลัย  เชน  
การใชคลังขอมูลที่เปนวัสดุหรือเอกสารซึ่งเปนของมหาวิทยาลัย 

(3) งานสรางสรรคที่มีการใชเสียงหรือภาพของนักศึกษา  หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
หรือเปนงานที่นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการจัดเตรียม  หรือ
ในการใชสติปญญาหรือความคิด  จนทําใหเกิดผลงานนั้นขึ้น 

(4) งานสรางสรรคที่กระทําในมหาวิทยาลัย  หรือใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานที่อยูในสังกัดของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีมิไดใหหมายความรวมถึง การระบุชื่อ
ของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย  เพียงเพ่ือใหสาธารณชนทราบวาผูสรางสรรคเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ 22.  ใหคณะกรรมการจัดทําขอตกลงเปนหนังสือกับผูสรางสรรคตามขอ 21 เพ่ือกําหนดความ
เปนเจาของลิขสิทธิ์ และเงื่อนไขการใชสิทธิของผูทรงสิทธิ์ ในกรณีกําหนดใหลิขสิทธิ์ เปนของ
มหาวิทยาลัย ใหผูสรางสรรคมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผลประโยชนที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการใช
สิทธิตามลิขสิทธิ์ในสัดสวนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใหคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูสรางสรรค 



 

ผลประโยชนของสังคม  และการสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานและเผยแพรผลงานใหมากที่สุดเทาที่จะ
กระทําได 

 
 
 

หมวด  3 
การใชช่ือ  เครื่องหมาย  และสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

เครื่องหมายการคา  เครื่องหมายบริการ  และเครื่องหมายรับรอง 
 

ขอ 23.  ช่ือ เครื่องหมาย และสัญลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเครื่องหมายการคา เคร่ืองหมาย
บริการ  และเครื่องหมายรับรอง  ที่หนวยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนโดยสื่อถึง
ความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยใหเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 24.  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนช่ือ เคร่ืองหมาย และสัญลักษณ
ตามขอ 27 เปนเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ และเครื่องหมายรับรองไดตามความเหมาะสม 

 

ขอ 25.  การนําชื่อ สัญลักษณ ภาพ หรือเคร่ืองหมายใดๆ ของมหาวิทยาลัยหรือที่ส่ือความสัมพันธ
กับมหาวิทยาลัย ไมวาจะไดจดทะเบียนแลวหรือไมก็ตามไปใชในทางการคา หรือในกิจการใดๆ ที่มิได
เก่ียวของหรือไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 26.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสิทธิใชชื่อ สัญลักษณ ภาพ หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงวาตนเองสังกัดมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีสิทธิใชชื่อ สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย
ดังกลาวในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือใหปรากฏในสื่อใดๆ ที่เปนผลงานวิชาการของตนเองได 

 

ขอ 27 .  บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะตองไมนําช่ือ  สัญลักษณ  ภาพ  หรือเครื่องหมายใดๆ  ที่ส่ือ
ความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยไปใชเพ่ือวัตถุประสงคหรือกิจกรรมใดๆ  อันอาจจะกอใหเกิดความเสื่อม
เสียหรือผลกระทบตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด  4 
ความลับทางการคา 

 
ขอ 28.  บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองไมกระทําการใดที่เปนการเปดเผยขอมูลซ่ึง

ถือวาเปนความลับทางการคาของมหาวิทยาลัย   โดยไมไดรับความยินยอมจากมหาวิทยาลัย 
 

ขอ 29.  ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาการใชประโยชนในเชิงพาณิชยจากความลับทาง
การคาของมหาวิทยาลัย   รวมทั้งจัดทําขอตกลงหรือใหความเห็นชอบแกขอตกลงที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกระทํากับบุคคลภายนอกเก่ียวกับการนําความลับทางการคาไปใชประโยชน โดยคํานึงถึงการ
แบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมระหวางมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

 

ขอ 30.  กรณีที่การดําเนินการตามขอ 29 เกี่ยวของกับงานประดิษฐที่ยังไมไดจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการแบงปนผลประโยชนตามหมวด 1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด  5 

สิทธิในพันธุพืชใหม 
 

ขอ 31.  สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซ่ึงบุคลากรหรือ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดกระทําขึ้นยอมตกเปนของมหาวิทยาลัย เวนแตจะไดทําหนังสือตกลงกันไว
เปนอยางอื่น 

 

ขอ 32.  กรณีที่เปนพันธุพืชใหมซึ่งไดมาจาการปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุดวยทุนสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ใหสิทธิในการขอรับความคุมครองพันธุพืชใหม และการใชสิทธิในพันธุ
พืชใหมเปนไปตามขอตกลงที่กระทําข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานผูใหทุน 

 

ขอ 33.  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหม และเพื่อความเปน
ธรรมแกบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนนักปรับปรุงพันธุพืช ใหนักปรับปรุงพันธุพืชมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนจากผลประโยชนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากการใชสิทธิในพันธุพืชใหมตามขอ 31 
และขอ  32  ไดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

ขอ 34.  บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนนักปรับปรุงพันธุพืชมีหนาที่แจงและ
เปดเผยขอมูลที่เปนจริง โดยละเอียดและสมบูรณตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ตนเองไดมาจาก
การปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุ 

 



 

ขอ 35. นักปรับปรุงพันธุพืชที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ
พืชใหมจะตองแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ 

 

ขอ 36.  กรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชตองการดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือใน
กรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชไดแจงความจํานงตามขอ 35 แลวแตคณะกรรมการมิไดพิจารณาดําเนินการยื่น
คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามที่ไดแจงภายในเวลาอันสมควร ใหนักปรับปรุงพันธุพืชสามารถ
ดําเนินการดังกลาวดวยตนเองไดโดยทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแบงปนผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากการใชสิทธิในพันธุพืชใหม 

 

ขอ 37.  การพิจารณาเพื่อจัดสรรผลประโยชนระหวางมหาวิทยาลัยกับนักปรับปรุงพันธุพืชตาม
ขอ 35 และขอ 36 ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราคาตอบแทนแกนักปรับปรุง
พันธุพืชตามความเหมาะสมในแตละกรณี โดยใหคํานึงถึงความเปนธรรมแกนักปรับปรุงพันธุพืช 
ผลประโยชนที่จะเกิดแกสังคม และการสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหม 

 
 

หมวด  6 
สิทธิในแบบผังภูมิวงจรรวม 

 
ขอ 38.  สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิที่บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผู

สรางสรรคขึ้นใหตกเปนของผูสรางสรรค   เวนแตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น 
 

ขอ 39.  งานออกแบบผังภูมิวงจรรวมที่เกดิจากการสรางสรรคข้ึนโดยการวาจางของมหาวิทยาลัย 
ใหสิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวมนั้นเปนของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 40.   กรณีที่งานออกแบบผังภูมิของวงจรเปนผลงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการวิจัย หรือ
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ใหสิทธิในแบบผังภูมิน้ันเปนไป
ตามขอตกลงท่ีกระทําข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานที่ใหทุน 

 

ขอ 41.  ใหผูสรางสรรคงานออกแบบผังภูมิวงจรรวมตามขอ 40 มีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากการ
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยจากแบบผังภูมิ หรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิน้ันประกอบอยูดวยตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสมในแตละกรณี โดยใหคํานึงถึงความเปนธรรมแกผูสรางสรรค
ผลประโยชนที่จะเกิดแกสังคม และการสงเสริมใหมีการคิดคนและออกแบบผังภูมิของวงจรรวม 
 
 



 

หมวด  7 
การจัดการทรพัยสินทางปญญา 

 
 ขอ 42.  ในการจัดการทรัพยสินทางปญญาทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  หรือขอเสนอแนะแกอธิการบดีในการออกประกาศตาม
ระเบียบน้ี 

(2) ใหความเห็นเก่ียวกับการขอจดทะเบียนและจดแจงสิทธิเพ่ือใหผลงานที่เปนทรัพยสิน
ทางปญญาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

(3) กําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตราการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใช
ผลงานอันเปนทรัพยสินทางปญญาตามระเบียบน้ี 

(4) จัดทําขอตกลงกับผูประดิษฐ  หรือ  ผูสรางสรรคอันเปนทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือใหมี
การแบงปนผลประโยชนตามระเบียบน้ี 

(5) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาและการแบงปน
ผลประโยชนที่กระทําขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 

(6) ดําเนินการใดๆ  ที่เปนการสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยเพ่ือใหมีการสรางสรรคงานอัน
เปนทรัพยสินทางปญญา 

(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ  ท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยสินทางปญญาตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 

 

ขอ 43.  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึง
อยางใดตามอํานาจหนาที่ในขอ 42   แทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

ขอ 44.  ใหศูนยบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยคําส่ังอธิการบดีทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ มีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตางๆ เพ่ือคุมครองและรักษาผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบน้ี 

(1) เสนอแนะแนวทางการดําเนนิการที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาใหกับ
คณะกรรมการ 

(2) ดําเนินการยื่นคําขอรับความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทที่เกิดจาก
การประดิษฐหรือการสรางสรรคของบุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการจัดหาคาธรรมเนียมและคาใชจายสําหรับดําเนินการขอรับความ
คุมครองในทรัพยสินทางปญญาตามขอ  (2) 
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