ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๔
----------------------------เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นธรรม ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษา ทาการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสังคมโดยรวมได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึง
บุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าจ้างหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
“คณะ” หมายความว่า คณะ สถาบัน สานัก สานักงาน วิทยาลัย ตามกฎกระทรวงการจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายใน หรือหน่วยงานภายใน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย

๒
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่อยู่ในความควบคุม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้ใช้เวลา ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ หรือพื้นที่ทดลอง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงองค์ความรู้ การคิดค้นที่สร้างสรรค์
การพัฒนาข้อมูลทางด้านเทคนิค และผลผลิตที่ได้จากการวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น
และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
“การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การดาเนินการและการส่งเสริม เพื่อให้งานอันเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การแสวงประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทาขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
ข้อ ๕ ลิขสิทธิ์ที่บุคลากรหรือนักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นของบุคคลนั้น เว้นแต่จะเป็นการจ้าง
ให้ดาเนินการ หรือทาตามคาสั่ง หรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย
ให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคลากรหรือนักศึกษาเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น
(ยกเว้นลิขสิทธิ์) เว้นแต่จะได้ทาหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ ๕ และทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ ให้มหาวิทยาลัยจัดผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อ ๘ และข้อ ๙
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ ๕
และให้ระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้บุคลากรหรือนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานแจ้งและเปิดเผยข้อมูล
โดยละเอียดและสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น
ข้อ ๘ ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) หักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา
(๒) ผลประโยชน์ที่ได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายตาม (๑) แล้ว ให้จัดสรรให้ผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา
ร้อยละ ๗๐ และ มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๐ หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๙ ให้นาผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับตามข้อ ๘ มาจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานระดับคณะ ร้อยละ ๖๐
(๒) มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔๐
ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการอื่นอีกจานวนไม่เกินสามคน โดยคาแนะนาของอธิการบดี เป็นกรรมการ

๓
(๕) กรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง โดยคาแนะนาของอธิการบดี เป็น กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามระเบียบนี้
(๒) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(๓) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนและจดแจ้งสิทธิเพื่อให้ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ ๑๒ ให้กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานธุรการทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงนาม)
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และนักศึกษา ทาการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม และตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิ ทยาลั ย มีอานาจในการออกกฎ ระเบี ยบ ประกาศ และข้อบัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย ได้
จึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้

