
หนังสือแสดงเจตนาและบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
คําชี้แจง : ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษาทุกคนต้องดําเนินการ ดังนี ้
 
1. กรอกข้อมลู / ลงนามตนเองและพยาน ในเอกสารที่แนบ คือ 

- หนังสือแสดงเจตนา (1 ฉบับ) 
- บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (2 ฉบับ) 

 
2. บุคคลลงนามเป็นพยาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา บิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลที่น่าเช่ือถือ เป็นต้น 
 
3. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง งานรบันกัศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยผ่านช่องต่างๆ ดังน้ี 

- ย่ืนเอกสารด้วยตนเอง 
- ย่ืนเอกสารผา่นสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง 
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ : 

งานรบันักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 

 
 
 
(ผู้มีสทิธิเข้าศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้ทันตามกาหนดการรายงานตัวแต่ละรอบ มิฉะน้ันการ 
รายงานตัวของท่านจะยังไม่สมบูรณ์) 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร 0 2441 4125 ต่อ 111-115 โทรสาร 0 2441 9129 
email : gradthai@mahidol.ac.th 



 
 

หนังสือแสดงเจตนา 
ทาํที่มหาวิทยาลัยมหดิล 

วนัท่ี…………เดือน………………..พ.ศ…………. 
 

โดยหนงัสือฉบบันีข้้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว……………………………………….………
อาย…ุ………..ปีอยูบ้่านเลขท่ี……..…หมูท่ี่……….ตรอก/ซอย……….…….……ถนน……………….……
แขวง/ตําบล………..….…….เขต/อําเภอ……….....……….จงัหวดั……..……....…..รหสัไปรษณีย์...........
โทรศพัท์…….………...บตุรนาย………………...…..…….…….บตุรนาง..………….……………….….…
ขอทําหนงัสือแสดงเจตนาตอ่ มหาวิทยาลยัมหิดล ดงัมีข้อความดงันี ้
 ข้อ  ๑.   ข้าพเจ้าสมคัรใจท่ีจะเข้าร่วมศกึษาดงูาน หรือฝึกปฏิบตังิานภายนอก  คณะ/สถาบนั/
วิทยาลยั…….…….…………………………........ และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ตามกําหนด
ของรายวิชาตา่ง ๆ ซึง่อยูใ่นหลกัสตูรระดบั    (  ) ป.เอก     (  ) ป.บณัฑิตชัน้สงู     (  ) ป.โท      (  ) ป.บณัฑิต           
เลขประจําตวันกัศกึษา.……………………….สาขาวิชา……………………………………………….…….
ทัง้ท่ีมีอยูใ่นขณะนีแ้ละท่ีจะมีขึน้ในภายหน้า 
 ข้อ  ๒.   ในการศกึษาดงูานหรือฝึกปฏิบติังานภายนอกคณะ/สถาบนั/วิทยาลยั….………………… 
และบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  ตามความในข้อ ๑   ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบตัิตามระเบียบ  
ข้อบงัคบัประกาศของคณะ/สถาบนั/วิทยาลยั…………………..…………….……….และบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดลโดยเคร่งครัดทัง้จะต้องใช้ความระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้สําเร็จตาม
จดุมุง่หมายท่ีกําหนดไว้  ข้าพเจ้าจะไมก่่อให้เกิดความเสียหายไม่วา่กรณีใด ๆ แก่ตวัข้าพเจ้าและบคุคลอ่ืน 
 ในการศกึษาดงูานหรือฝึกปฏิบติังานภายนอกคณะ/สถาบนั/วิทยาลยั……….…………………... 
และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ตามความในข้อ ๑ หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเกิด
จากการกระทําของข้าพเจ้า หรือจากบคุคลอ่ืนไมว่า่จะเป็นผลโดยตรงหรือต่อเน่ือง หรือท่ีเก่ียวข้องกบั
มหาวทิยาลยัมหิดล ข้าพเจ้าจะมีสทิธ์ิได้รับเพียงเงินสงเคราะห์สําหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล และ
สิทธิประโยชน์จากการประกนัอบุตัเิหตท่ีุข้าพเจ้าและ/หรือคณะ/สถาบนั/วิทยาลยั......…………………..…..
และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ได้ทําประกนัไว้เท่านัน้ 
 ข้อ  ๓.   กรณี คณะ/สถาบนั/วิทยาลยั ………………….…..……………....และบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล ได้ชําระเงินคา่เสียหายแกบ่คุคลภายนอกแทนข้าพเจ้า ไม่วา่กรณีใด ๆ อนัเกิดจากการท่ี
ข้าพเจ้าปฏิบตัิฝ่าฝืนความ ในข้อ ๒ วรรคแรก ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินคา่เสียหายแก่ คณะ/
สถาบนั/วิทยาลยั………………………………….และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พร้อม ดอกเบีย้ 
ในอตัราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นบัจากวนัท่ี คณะ/สถาบนั/วิทยาลยั……………………..……………………และ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ได้ชําระเงินให้แก่บคุคลภายนอก นอกจากนี ้ ข้าพเจ้ายงัต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการฝ่าฝืนนัน้ด้วย 

  
…๒ 



 
     

ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความในหนงัสือฉบบันีค้รบถ้วนตลอดแล้ว เห็นว่าถกูต้องจงึได้           
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน 

ลงช่ือ……………………………………………..ผู้แสดงเจตนา 
     (นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….) 
     ลงช่ือ…………………………………….......................พยาน 
     (นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….) 
     ลงช่ือ………………………….……..พยาน(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
     (นาย/นาง/นางสาว……………..……………………………..) 
กรณีผู้แสดงเจตนายังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….…….และ 
นาย/นาง/นางสาว…………...……………..เก่ียวข้องเป็น……….ของนาย/นาง/นางสาว….……...............
นักศึกษาคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…………………..…………………………………และ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวทิยาลยัมหิดล ได้ทราบและเข้าใจความข้างต้นโดยตลอดแล้วยินยอมให้ 
นาย/นาง/นางสาว…………..…………………………………….เข้าร่วมศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน
ภายนอก  คณะ/สถาบนั/วิทยาลยั……………………………………………………….และบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ตามกําหนดของรายวิชาต่างๆ ซึง่อยูใ่นหลกัสตูรระดบั (   ) ป.เอก (   ) ป.บณัฑิตชัน้สงู  
(   ) ป.โท    (   ) ป.บัณฑิต   สาขาวิชา………………………..………………………...…….ได้และหาก
นาย/นาง/นางสาว .…….…….…………………..……….......ฝ่าฝืนระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับใดๆ                    
ของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…………………….……………………..…………….และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………..………….…………………………….…...และ
นาย /นาง /นางสาว .................................................……………….…ขอ ร่วม รับ ผิดชอบกับ                    
นาย/นาง/นางสาว........................................................................ทกุประการ 
 

  ลงช่ือ………………………………………..ผู้แทนโดยชอบธรรม 
     (นาย/นาง/นางสาว……………………….…………………….) 
     ลงช่ือ………..…………..…………………ผู้แทนโดยชอบธรรม 
     (นาย/นาง/นางสาว………………………………………..……) 
     ลงช่ือ…………………………………………………….พยาน 
     (นาย/นาง/นางสาว……………………….………………….…) 
     ลงช่ือ………………………………….…………..……….พยาน 
     (นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..…) 
   หมายเหตุ :  ให้นักศกึษาแนบหลักฐานดังนี ้

๑.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  หรือบตัรข้าราชการ  ท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องจํานวน   ๑  ชดุ 
 ๒.  สําเนาทะเบยีนบ้าน  ท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  จํานวน  ๑   ชดุ 
 ๓.  หลกัฐานอืน่ ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  สําเนาใบสําคญัการสมรส  สาํเนาหลกัฐานการเปล่ียน  ช่ือ – สกลุ  ฯลฯ    
      จํานวน   ๑   ชดุ 

- ๒- 



บันทึกข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตําบลศาลายา                

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.................... ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย............................................................................................................................................................................................................... 

กับนาย/นาง/นางสาว/ยศ............................................................................................................................................................................ 

เกิดเมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ...............  อายุ...........ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................... 

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เลขประจําตัว                                                                              /    

หลักสูตร          ปริญญาเอก             ป.บัณฑิตชั้นสูง               ปริญญาโท              ป.บัณฑิต              ปริญญาตรี 

สาขาวิชา.............................................................................................คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย.................................................................... 

โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการทรงสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

 ข้อ ๑ นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดหรือสั่งการในเร่ืองเก่ียวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาและที่จะประกาศต่อไป โดยวิธีการที่จะแนบท้ายหนังสือนี้ 

 ข้อ ๒ นักศึกษารับทราบว่า การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาอ่ืนข้ึนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน                 

การประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนดังกล่าวนั้น ถือเป็นของมหาวิทยาลัย            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม  พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงนักศึกษา   

ไม่สามารถนําไปขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้ 

 ข้อ ๓ กรณีที่นักศึกษาได้จัดทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความข้ึนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้วิทยานิพนธ์                  

สารนิพนธ์ หรือบทความนั้นเป็นลิขสิทธ์ิร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่นําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ

บทความที่ประกอบด้วยข้อมูล การประดิษฐ์ กรรมวิธี บันทึกการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับ 

ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยความรู้ ข้อมูล รายละเอียดในสาระสําคัญของการประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑ์               

ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจนําไปขอรับสิทธิบัตรของผลงานที่เกิดข้ึนให้แก่บุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนทราบถึงข้อมูลดังกล่าว 

 ข้อ ๕ นักศึกษาจะต้องไม่เผยแพร่งานซ่ึงนักศึกษารู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลหรือ           

นิติบุคคลอ่ืน โดยการเผยแพร่นั้นเป็นไปเพื่อการค้าหรือแสวงหากําไร 

 บันทึกข้อตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามไว้ต่อหน้า

พยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

...................................................................มหาวิทยาลัยมหิดล           ...................................................................นักศึกษา 

  (.............................................................)                                    (.............................................................)       

           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

...................................................................เจ้าหน้าที่           ...................................................................พยาน 

  (.............................................................)                                    (.............................................................)       
 

กรณีนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 ข้าพเจ้า...............................................................ซ่ึงเป็น         บิดา         มารดา        ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย    

ของ..............................................................ได้ทราบข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว ขอแสดงความยินยอมใน                   

การที่ ...................................................................ได้ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ 

        ลงชื่อ......................................................................บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรมฯ 

                                                            (....................................................................) 



 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย ที่ได้กําหนดหรือสั่งการในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง

ปัญญาและที่จะประกาศใช้ต่อไป ให้นักศึกษาอ่านหรือขอสําเนาเอกสารได้จาก website หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(๑) http://intranet.mahidol/ 

(๒) http://int.mahidol.ac.th 

(๓) เลขานุการภาควิชา/คณะ/สํานักงานคณบดี 

(๔) กองกฎหมาย 

(๕) กองทรัพยากรบุคคล 

(๖) กองบริหารงานวิจัย 

(๗) กองกิจการนักศึกษา 

(๘) กองบริหารการศึกษา 

(๙) กองคลัง 

(๑๐)  บัณฑิตวิทยาลัย 

(๑๑)  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 



บันทึกข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตําบลศาลายา                

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.................... ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย............................................................................................................................................................................................................... 

กับนาย/นาง/นางสาว/ยศ............................................................................................................................................................................ 

เกิดเมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ...............  อายุ...........ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................... 

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เลขประจําตัว                                                                              /    

หลักสูตร          ปริญญาเอก             ป.บัณฑิตชั้นสูง               ปริญญาโท              ป.บัณฑิต              ปริญญาตรี 

สาขาวิชา.............................................................................................คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย.................................................................... 

โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการทรงสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

 ข้อ ๑ นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดหรือสั่งการในเร่ืองเก่ียวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาและที่จะประกาศต่อไป โดยวิธีการที่จะแนบท้ายหนังสือนี้ 

 ข้อ ๒ นักศึกษารับทราบว่า การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาอ่ืนข้ึนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน                 

การประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนดังกล่าวนั้น ถือเป็นของมหาวิทยาลัย            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม  พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงนักศึกษา   

ไม่สามารถนําไปขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้ 

 ข้อ ๓ กรณีที่นักศึกษาได้จัดทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความข้ึนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้วิทยานิพนธ์                  

สารนิพนธ์ หรือบทความนั้นเป็นลิขสิทธ์ิร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่นําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ

บทความที่ประกอบด้วยข้อมูล การประดิษฐ์ กรรมวิธี บันทึกการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับ 

ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยความรู้ ข้อมูล รายละเอียดในสาระสําคัญของการประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑ์               

ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจนําไปขอรับสิทธิบัตรของผลงานที่เกิดข้ึนให้แก่บุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนทราบถึงข้อมูลดังกล่าว 

 ข้อ ๕ นักศึกษาจะต้องไม่เผยแพร่งานซ่ึงนักศึกษารู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลหรือ           

นิติบุคคลอ่ืน โดยการเผยแพร่นั้นเป็นไปเพื่อการค้าหรือแสวงหากําไร 

 บันทึกข้อตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามไว้ต่อหน้า

พยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

...................................................................มหาวิทยาลัยมหิดล           ...................................................................นักศึกษา 

  (.............................................................)                                    (.............................................................)       

           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

...................................................................เจ้าหน้าที่           ...................................................................พยาน 

  (.............................................................)                                    (.............................................................)       
 

กรณีนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 ข้าพเจ้า...............................................................ซ่ึงเป็น         บิดา         มารดา        ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย    

ของ..............................................................ได้ทราบข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว ขอแสดงความยินยอมใน                   

การที่ ...................................................................ได้ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ 

        ลงชื่อ......................................................................บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรมฯ 

                                                            (....................................................................) 
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