
 
 
 
 

  

แนวปฏบิตัิในการคุม้ครองสทิธิ� และรกัษาสทิธิประโยชนที์!เกี!ยวขอ้งกบั
งานวิจยั  และข ั%นตอนการขอการคุม้ครองสทิธิ� และสทิธิประโยชน ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี



แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย   และข้ันตอนการขอการ
คุ้มครองสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์ 

 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิจัยและ และการคุ้มครองสิทธิ์  

ในการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการดาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์จาก

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

2. ความหมาย  
สิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โดยเป็นสิทธิ์ท่ีชอบธรรมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นการถือครองสิทธิ์ตามข้อตกลงท่ี
กําหนด  

การคุ้มครองสิทธิ์ หมายถึง การปกป้องการละเมิดสิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
และเจ้าหน้าท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สิทธิ์ประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และ
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
3. หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ โครงสร้าง
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคลากร เครื่องมือ และความรู้ความ
ชํานาญของบุคลากรภายในประเทศ เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความสามารถท่ีจะ
พ่ึงพาตนเองได้  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจในด้านการวิจัย และการสร้าง
ผลงานสร้างสรรค์ จึงมีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดข้ึน
จากกิจกรรมวิจัยและพัฒนามากข้ึน โดยกําหนดหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและพยายามผลักดันให้มีการนําผลงานท่ีได้จากการวิจัยในเชิงวิชาการออกใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
มากข้ึน 

 

 

 

 



4. นิยามและลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (อ้างอิงตาม สมิตาภัสร์ จิตรแจ้ง)  
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายความถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น 

(invention) การออกแบบ (design) โดยแท้ท่ีจริงแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็น “ทรัพย์สิน” ประเภทหนึ่ง  
โดยธรรมชาติของทรัพย์สินแล้ว ผู้ท่ีครอบครองทรัพย์สินใด ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินนั้นของตน          
ซ่ึงอาจได้แก่ สิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิในการหวงกันไม่ให้บุคคลอ่ืนมาใช้ประโยชน์หรือเข้ามาเก่ียวข้องใน
ลักษณะท่ีมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อทรัพย์สินดังกล่าว  

ดังนั้น โดยความหมายในแง่ของกฎหมายแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จึงให้
ความสําคัญท่ีตัวสิทธิอันเกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ทางความคิดมากกว่าจะหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือวัตถุท่ีได้รับ
การสร้างสรรค์ข้ึน  

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรูปแบบของทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ท่ีผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิในการใช้
ประโยชน์แก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การทําซํ้า การดัดแปลง และการนางานออกเผยแพร่สู่สาธารณะ 
และยังสามารถใช้ดาเนินการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ 
เช่น การโอนสิทธิ (Assignment) หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยู่กับบทบัญญัติของ
กฎหมายอันเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีจะกําหนดและขอบเขตแห่งสิทธิไว้เพ่ือรองรับ  

นอกจากนี้ หน้าท่ีอันสําคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ก็คือ เป็นเครื่องมือเพ่ือยับยั้งการกระทํา
ใดๆ ของบุคคลอ่ืนท่ีปราศจากสิทธิตามกฎหมายไม่ให้เกิดการลอกเลียนหรือการเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรม 
จากการกระทําเพ่ือมุ่งท่ีนํางานสร้างสรรค์นั้นออกใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ละแขนงยังได้กําหนดลักษณะของการเยียวยาแก้ไข (Remedies) จากการกระทําท่ีไม่สุจริตเหล่านั้น           
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแขนงนั้น  

 
5. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ทรัพย์สินทางปัญญาถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะธรรมชาติของผลงานสร้างสรรค์ 
คือ ลิขสิทธิ์แขนงหนึ่ง และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแขนงหนึ่ง  

1. ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ในแผนกวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม งาน
ภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์นั้น เพ่ือสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ (author) ผลงาน หรือท่ีเรียกว่า “ธรรมสิทธิ 
(moral right) ของผู้สร้างสรรค์ และกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองก็ต่อเม่ือเป็นงานประเภทท่ีได้รับการ
บัญญัติไว้ในกฎหมายเท่านั้น ซ่ึงในประเทศไทยกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองในกรณีนี้ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานประเภทต่างๆ อันกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้มีลิขสิทธิ์ 

2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร (patent) แบบผังภูมิวงจรรวม (Layout-Designs of 
Integrated Circuit) เครื่องหมายการค้า (trademark) ความลับทางการค้า (trade secret) ชื่อทางการค้า 
(trade name) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indications) โดยลักษณะของทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในส่วนของกฎหมายท่ีคุ้มครองทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม มีหลายฉบับ ได้แก่  



2.1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 อันให้ความคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์ และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์  

2.2 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและ
เครื่องหมายบริการ  

2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชท่ีได้ทาการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์อันจนได้พันธุ์พืชใหม่  

2.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2545 เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูล
การค้าซ่ึงยังไม่รู้จักกันโดยท่ัวไป หรือถูกเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง  

2.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในการใช้
สัญลักษณ์หรือสิ่งท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ ท่ีบ่งบอกท่ีมาของสินค้า และชื่อเสียงของแหล่งท่ีมานั้น  
 
6. แนวทางการคุ้มครองสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์  

1. มหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าของผลงานร่วมกันจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือรับการคุ้มครอง
สิทธิ์ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2. งบประมาณท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําใดๆ เพ่ือการคุ้มครองสิทธิ์ให้ใช้งบประมาณกองทุนวิจัย หรือ
งบประมาณอ่ืน ตามท่ีผู้อํานวยการเห็นสมควร โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร
เป็นท่ีสุด  

3. สิทธิประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะต้องหักเข้าส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

4. แนวปฏิบัติอ่ืนท่ีไม่ได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
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พระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทาซํ้า นั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากาไร และได้
ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) การทาซํ้า เพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน  
(2) การทาซํ้างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา  
มาตรา 35 การกระทาแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากาไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(2) ใช้เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  



(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนาผลงาน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น  

(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น  

(5) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจํานวนท่ีสมควร โดยบุคคลผู้ซ่ึงได้ซ้ือหรือได้รับโปรแกรมนั้นมา
จากบุคคลอ่ืนโดยถูกต้อง เพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบํารุงรักษา หรือป้องกันการสูญหาย  

(6) ทําซํ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้า
พนักงาน ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว  

(7) นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ  
(8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีจําเป็นแก่การใช้  
(9) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรักษาไว้สาหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพ่ือประโยชน์

ของสาธารณชน”  
 

7. ข้ันตอนการขอการคุ้มครองสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์  
1. เสนอโครงการแนวทางการคุ้มครองสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้

ผู้บริหารพิจารณา โดยแนบเอกสารประกอบการคุ้มครอง สัญญา ผลงาน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
2. ผู้บริหารพิจารณา  
3. ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ  
4. เสนอผลงานต่อผู้บริหาร  
 

'���	',=: 
��1
�=���)���)�� ��ก�?�1���������+�F�� �����	;,	0��+��	ก���,� ���'����ก���

�'��������	ก:,�B��,�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการขอการคุ้มครองสิทธิ ์และสิทธิประโยชน์ 

โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

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

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และประสานงาน 

นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ   

โทร. 039471056 


