
 
 

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ศ. 2563 
............................................................... 

 
  โดยเป็นการสมควรให้มีระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึง
การด าเนินการปกป้องพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในผลงาน มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นธรรม เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในการสร้างสรรค์งาน ที่จะก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
อย่างเป็นธรรม จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ 12 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2563 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2563” 

  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “คณะ” หมายความว่า คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
   “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
   “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น การออกแบบ
หรือสร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่ได้ใช้เวลา ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
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ห้องปฏิบัติการ และหรือพ้ืนที่ทดลองของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นงานอันเกิดจาก                  
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยหรืองานอันเกิดจากการได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือน าไปสู่การด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วย         
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง ความลับทางการค้า สิทธิในพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ การออกแบบผังภูมิวงจรรวมหรือการคุ้มครอง             
ในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม 
   “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
หรือนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลร่วมกับท้องถิ่นและหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจ            
ยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์  
และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว  

  “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้งานอันเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการขอรับ             
ความคุ้มครองและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทโดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย              
การแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิด
ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ คิดค้นและสร้างสรรค์
งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  

  “ผู้ประดิษฐ์” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่คิดค้นหรือท าขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นมาใหม่ หรือกระท าใด  ๆ ที่ท าให้ดีขึ้น          
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี อันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

  “การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดท าขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ                 
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท าใด ๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี อันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

  “การออกแบบ” หมายความว่า การคิดค้น หรือสร้างสรรค์รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือ
องค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้ เป็นแบบ
ส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้ อันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
   “การสร้างสรรค์” หมายความว่า การท าหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
   “ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและหรือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  อันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
   “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ               
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องจ่ายตามระเบียบที่ก าหนด 
   “ผลประโยชน์” หมายความว่า ผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากการน าทรัพย์สินทางปัญญา           
ไปใช้  
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   ข้อ 5 หากผลงานมีการด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา                   
ให้ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ส าหรับความคุ้มครอง                  
ในทรัพย์สินทางปัญญานั้น 
   ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา              
ซึ่งผู้สร้างงานได้ท าขึ้นภายในขอบเขตหน้าที่ หรือโดยการจ้าง หรือตามค าสั่ง  หรือในความควบคุมของ
มหาวิทยาลัย 
   ข้อ 7 ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบ การสร้างสรรค์                     
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและหรือนักศึกษาให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ทรัพย์สินทางปัญญา  
ที่เกิดจากการร่วมงานกับบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ให้เป็นไปตามข้อตกลงเฉพาะความร่วมมือนั้น   
   ในกรณีงานสร้างสรรค์เกิดจากบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนให้การสนับสนุนทุน 
โดยมีภาระผูกพันในการทรงสิทธิไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรกับมหาวิทยาลัย ให้สิทธิดังกล่าวเป็นไป                         
ตามภาระผูกพันนั้น  
   ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานหนึ่ง                        
ในสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
   ข้อ 9 ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

(1) เพ่ือให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ให้ค าปรึกษางานทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้บริการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
และงานบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิของมหาวิทยาลัย 

(2) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  
(3) เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านทรัพย์สิน              

ทางปัญญาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
(4) เพ่ือเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตส านึกและเห็นความส าคัญ                         

ของทรัพย์สินทางปัญญา 
   ข้อ 10 ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีอ านาจกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการปกป้องรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท   
(2) พิจารณากลั่นกรองงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท และตรวจสอบค าขอรับ 

ความคุ้มครองเพ่ือด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขอรับความคุ้มครองและรักษา

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทตลอดอายุความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญานั้น  ๆ  
โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  

(4) เป็นหน่วยงานกลางประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ                          
งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงด าเนินการเจรจาต่อรองเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน                     
ทางปัญญาทุกประเภท  

(5) รวบรวมและจัดให้มีข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  
(6) ประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  
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(7) สนับสนุนการให้ความรู้ เ กี่ ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ ปฏิบั ติ ง าน                            
ในมหาวิทยาลัยนักศึกษา หรือบุคคลภายนอก  

(8) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน                    
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  
   ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการ” ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้                
เป็นรองประธานกรรมการ คณบดีหรือผู้แทน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือผู้แทน  เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือผู้แทน เป็นกรรมการ                          
ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานด้าน                   
สิทธิประโยชน์และรายได้ เป็นกรรมการ  
 ให้รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จ านวนหนึ่งคนที่ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย             
จากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ให้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จ านวนสองคน                
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

  ข้อ 12 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
(2)  ให้ความเห็น  เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการออกประกาศหรือแนวปฏิบัติ                          

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานตามระเบียบนี้  
(3) ประเมินผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบ การสร้างสรรค์ เสนอต่อ

มหาวิทยาลัย ในเรื่องของความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
(5) ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานของส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา              

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
(7) เสนอแนะการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย              
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

           ข้อ 14 การด าเนินการด้านสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความลับทางการค้า สิทธิในพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์
สัตว์ใหม่ สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม อัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
อัตราค่าบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับบุคคลภายนอก หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้น
ทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และเซลล์เพาะเลี้ยง การท าความร่วมมือทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก และระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ ง  
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดีและให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด              
ค าวินิจฉยัชี้ขาดของอธิการบดีให้เป็นที่สุด  
 

ประกาศ ณ วันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

หมายเหตุ  : เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษามีความรู้
ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ซึ่งผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัยหรือ             
สิ่งประดิษฐ์รวมถึงผลงานอ่ืนๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา                 
ควรได้รับความคุ้มครองและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่ท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นการสมควรวางระเบียบ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 


