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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
………………………………………… 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ท าขึ้น หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ทั้งเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบ
ธรรมของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการน างานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและ
อธิการบดีฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จึงก าหนดการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและอัตราการจัดสรร
สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1. ในประกาศฉบับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลยัทักษิณ 
“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้มาปฏิบัติงานให้กับ
มหาวิทยาลัยด้วย 

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
อันเกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือนิสิตที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นงานอันเกิดจากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ หรือน าไปสู่การด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิทางปญัญา ได้แก่ สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า  พันธุ์พืชใหม่ สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ให้รวมถึงองค์ความรู้ การคิดค้นที่สร้างสรรค์และพัฒนา ข้อมูลทางด้านเทคนิคและผลผลิตที่ได้จากการ
วิจัย 

“การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้งานอันเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ 
คิดค้น และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “รายได้สุทธิ” หมายความว่า รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการน าทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งค่ารักษาสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาและค่าใช้จ่ายในการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
ข้อ 2. การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิ 
2.1 ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและการสร้างสรรค์อันเกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

หรือนิสิตที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัยที่ เกิดจากงานประจ า จะต้องยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิโดย
มหาวิทยาลัยยกเว้นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน แหล่งทุนจะเป็นผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิก็
ได้ 
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2.2 ให้บุคลากรจัดส่งค าขอรับสิทธิบัตร (แบบสบ/สผ/อสป/001-ก พร้อมเอกสารประกอบค าขอฯ) จ านวน 
2 ชุด เสนอผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดไปยังมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 3. ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
3.1 ลิขสิทธิ์ที่บุคลากรหรือนิสิตสร้างสรรค์ข้ึนให้เป็นของบุคลากรหรือนิสิต เว้นแต่จะเป็นการจ้าง

ให้ด าเนินการ หรือท าตามค าสั่ง หรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัยจึงเป็นของมหาวิทยาลัย ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ที่
นิสิตได้สร้างสรรค์ข้ึนให้เป็นของมหาวิทยาลัย 

3.2 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา 
หรือค้นพบโดยบุคลากร หรือนิสิต ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เมื่อเป็นการคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้มหาวิทยาลัย 

2) ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบ 
ทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

3) ได้ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค ทรัพยากร หรือสิ่ งอ านวยความสะดวกอ่ืนใด 
ของมหาวิทยาลัยในการคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบ ทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

4) เมื่อมีการใช้ข้อมูล รายงาน หรือองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการคิดค้น สร้างสรรค์ 
พัฒนา หรือ ค้นพบ ทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

3.3 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการรับทุนวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ ในการรับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา ให้นักวิจัยหลักของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย แจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่นักวิจัยมี
อยู่แล้ว หากเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้องค์ความรู้ใหม่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของมหาวิทยาลัยหรือเป็นสิทธิร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้ให้ทุนหรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

3.4 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการรับทุนวิจัยจากภาคเอกชน ให้ความเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน  

3.4.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้ทุน
จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบบไม่จ ากัดแต่เพียงผู้เดียว โดยจะโอนให้บุคคลอ่ืนไม่ได้ เพิกถอนไม่ได้ และไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

3.4.2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยและผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน                
แต่ละฝ่ายย่อมมีสิทธิจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งส่วน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ให้จัดสรรระหว่างกันตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันก่อนการลงนามในสัญญา แต่ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดจะ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

3.4.3 ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่มหาวิทยาลัยตามอัตราที่จะได้ตกลงกันก่อนการลงนามใน
สัญญา อีกทั้งผู้ให้ทุนยังจะอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย โดยเป็นกรรมใช้สิทธิในแบบไม่จ ากัด แต่เพียงผู้เดียว โอนให้บุคคลอื่นไมได้ เพิกถอนไมได้ และ
ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิด้วย  

3.5 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดขึ้นจากการร่วมกันวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภายนอก ให้มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ร่วมวิจัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกัน เว้นแต่จะตกลงกันเป็น
อย่างอื่น ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาที่แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของก่อนน ามาใช้ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญานี้ ให้แต่ละฝ่าย
ยังคงเป็นเจ้าของต่อไป 
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ในการร่วมวิจัยถ้ามีส่วนใดที่ต่างฝ่ายต่างคิดค้น สร้างสรรค์ หรือพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพียงฝ่ายเดียว 
ให้ฝ่ายนั้นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนนั้น 

 
ข้อ 4. การใช้ประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา 

4.1 ให้หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นผู้ด าเนินการในการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารรายได้และทรัพย์สิน 

4.2 การประเมินคุณค่าเชิงพาณิชย์ของการประดิษฐ์ การเจรจาต่อรอง และการด าเนินการใดๆเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

4.3 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าของผลงานซึ่งเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมอบอ านาจให้
เจ้าของผลงานด าเนินการภายใต้ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

4.4 มหาวิทยาลัยจะจัดสรรผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับจากรายได้สุทธิ ในสัดส่วนดังต่อไปนี้ 

4.4.1 บุคลากร หรือ นิสิต ผู้ประดิษฐ์ได้รับ ร้อยละ 60-80 ของรายได้สุทธิ ในกรณีที่มีบุคลากร 
หรือนิสิต หลายคนให้จัดสรรระหว่างกันตามสัดส่วนของงานที่ได้จัดท า โดยมีเอกสาร
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.4.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับร้อยละ 20-40 ของรายได้สุทธิ ดังนี้ 
1) สาขาวิชา ได้รับร้อยละ 5-10 ของรายได้สุทธิ  
2) คณะ หรือหน่วยงาน ได้รับร้อยละ 5-10 ของรายได้สุทธิ ในกรณีบุคลากรหรือนิสิต

สังกัดคณะหรือหน่วยงานที่แตกต่างกัน ให้จัดสรรตามสัดส่วนของงานที่ได้จัดท า 
โดยคณะหรือหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 

3) มหาวิทยาลัยได้รับร้อยละ 5-10 ของรายได้สุทธิ 
4) หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับร้อยละ 5-10 ของรายได้สุทธิ 

 
ข้อ 5. การจัดบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการ และในกรณีที่ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศนี้ให้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการไปพลางก่อน  

ข้อ 6. กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อ
อธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ และค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 


