
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  

วาดวย  การดําเนินการดานสิทธิบัตรและอนุสิทธบิัตร พ.ศ. 2546
 

--------------------------------------------------------- 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการศึกษา คนควา วิจัยและ

พัฒนา สรางสรรคผลงานการประดิษฐหรือออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ในสาขาวิชาตางๆ อันอาจนําไปเปน

ประโยชนใน   เชิงพาณิชยได  เพื่อเปนการปกปองสิทธิอันชอบธรรมในผลงานการประดิษฐซึ่งเปนทรัพยสิน

ทางปญญาของผูประดิษฐและมหาวิทยาลัย  และสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานดานทรัพยสินทางปญญา

ในมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (1) (2) และ (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที่ 4/2546 เมื่อวันที่       

30 เมษายน 2546 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การดาํเนนิการดานสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบตัร พ.ศ. 2546” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2546 เปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “คณะ”   หมายถึง คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก 

หรือหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหหมายถึงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน   “

“คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะก ร ร มก า รบ ริ ห า ร ง า นด า น

ทรัพยสินทางปญญา 

“ทรัพยสินทางปญญา”   หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของ

มนุษย 
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  “สิทธิบัตร”  หมายถึง หนังสือสําคัญที่ รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ

ประดิษฐ การออกแบบผลิตภัณฑ หรือผลิตภัณฑอรรถประโยชน ที่มีลักษณะตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

“อนุสิทธิบัตร”    หมายถึง หนังสือสําคัญที่ รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ

ประดิษฐ ซึ่งเปนการประดิษฐที่มีเทคนิคไมสูงมากนักตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

  “ผูประดิษฐ”  หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดแก ขาราชการ 

ลูกจาง พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  และผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญหรือมอบหมายให

มาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และไดประดิษฐหรือออกแบบผลิตภัณฑ หรือกรรมวิธี ข้ึนตามกฎหมายวา

ดวยสิทธิบัตร 

  “การประดิษฐ”  หมายถึง การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่ง

ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี 

  “การออกแบบผลิตภัณฑ”       หมายถึง การคิดคนหรือคิดทํารูปรางของผลิตภัณฑ หรือ

องคประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบ

สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

  “กรรมวิธี”  หมายถึง กรรมวิธี กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต 

หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพ หรือใหมีคุณภาพดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้น 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ขอ 4. ใหมหาวิทยาลัยเปนผูมีสิทธิในผลงานการประดิษฐที่ไดข้ึนทะเบียน ซึ่งผูประดิษฐได

ประดิษฐข้ึนโดยหนาที่  คําสั่ง หรือการจาง  หรืออยู ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย เวนแตจะมี

ขอตกลงระบุไวเปนอยางอื่น 

ขอ 5. ตามขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยเปนผูทรงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในผลงาน

การประดิษฐ ที่ผูประดิษฐไดทําขึ้น ในกรณีที่การประดิษฐเกิดจากผูประดิษฐไดรับการสนับสนุนเงินจาก

องคกรหรือบุคคลใด ใหการทรงสิทธิเปนไปตามขอตกลงนั้น 

   กรณีนักศึกษามีผลงานการประดิษฐ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ใหสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐนั้น ตกเปนของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 11 วางหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ

นี้ 
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ขอ 6. ใหมหาวิทยาลัยเปนผูมีสิทธิในการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการประดิษฐที่ไดข้ึน

ทะเบียน ทั้งที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือไมไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งผูประดิษฐได

ประดิษฐข้ึนโดยหนาที่   คําส่ัง หรือการจาง  หรืออยู ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย เวนแตจะมี

ขอตกลงระบุไวเปนอยางอื่น 

  มหาวิทยาลัยมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวแต

กรณี โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมด 

กรรมวิธีขอ 7. ผูประดิษฐมีหนาที่ตองใหขอมูลความจริงเกี่ยวกับการประดิษฐ หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ และใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

และการจัดสรรผลประโยชนตามระเบียบนี้ 

ขอ 8. ผลงานการประดิษฐของผูประดิษฐและมหาวิทยาลัย ยอมไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร  ผูใดละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   ยอมมีความผิดและรับโทษตามที่กฎหมาย

กําหนด 
  

หมวด 2 
การดําเนินงาน 

 

ขอ 9. ใหผูประดิษฐนําผลงานการประดิษฐ หรือทําขึ้นไมวาในสาขาวิชาใด รูปแบบใด ไดรับ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือไมไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ไมวาจะเปนงานอันเกิดจากเงิน

งบประมาณ เงินรายไดหรืองานอันเกิดจากการไดรับเงินจากแหลงทุนใดๆ ก็ตาม  มาขึ้นทะเบียนไวที่

มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูล และศึกษาคนควา 

10. ใหผูประดิษฐที่ประสงคจะขอรับสิทธิบัตรหรือขอ อนุสิทธิบัตร ยื่นความประสงคพรอม

รายละเอียดการประดิษฐตอมหาวิทยาลัย  

1. ใหอธิการบดีแตงตั้ง คณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ ขอ 1

 11.1  ประเมินคุณคาและความเปนไปไดเชิงพาณิชยของผลงานการประดิษฐ 

   11.2 พิจารณาใหความเห็นชอบผลงานการประดิษฐ ที่สมควรจะขอรับสิทธิบัตรหรือ       

อนุสิทธิบัตร 

11.3  จัดทําสัญญา ขอตกลง หรือหนังสือระหวางผูประดิษฐกับมหาวิทยาลัย 

  11.4  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากงานในการประดิษฐที่

ไดข้ึนทะเบียนไว ทั้งที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือไมไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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   11.5  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับคาใชจาย คาตอบแทน และการดําเนินการ

อ่ืนใดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้

  11.6   แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคล เพื่อดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

   11.7  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
 

หมวด 3 
การจัดสรรผลประโยชน 

 

ขอ 12. เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการประดิษฐ คิดคนการวิจัยในมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัย

จัดสรรผลประโยชนอันเนื่องจากการนําผลงานการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ รวมถึงกรรมวิธีไป

ใชในเชิงพาณิชย แกบุคคลและหนวยงานดังตอไปนี้ 

12.1      ผูประดิษฐ 
12.2      คณะ 

12.3      มหาวิทยาลัย 

   การจัดสรรผลประโยชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดย

ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 13. ผลประโยชนที่เกิดจากผลงานวิจัยตามระเบียบนี้ ไดแก  

3  1 .1 งานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา หรือทําขึ้นใหม ไม

วาในสาขาวิชาใด รูปแบบใด จะไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือไมไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ

ไมวาจะเปนงานอันเกิดจากเงินงบประมาณ เงินรายได หรืองานอันเกิดจากการไดรับเงินจากแหลงทุนใดๆ 

ของผูประดิษฐ  เวนแตจะมีสัญญาระบุไวเปนอยางอื่น 

    13.2 สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ กรรมวิธี และอนุสิทธิบัตร

ของผูประดิษฐ 

4. ใหจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากผลงานวิจัยตามระเบียบนี้ ดังนี้ ขอ 1

  14.1 การจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากผลงานการประดิษฐที่ไดข้ึนทะเบียนไว แต

ไมไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

  14.2 การจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากผลงานที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให

มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใหการจัดสรรผลประโยชนเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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