หนังสือแสดงเจตนาและบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

คําชี้แจง : ผู้มสี ิทธิเ์ ข้าศึกษาทุกคนต้องดําเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูล / ลงนามตนเองและพยาน ในเอกสารที่แนบ คือ
- หนังสือแสดงเจตนา (1 ฉบับ)
- บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (2 ฉบับ)
2. บุคคลลงนามเป็นพยาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา บิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
3. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยผ่านช่องต่างๆ ดังนี้
- ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
- ยื่นเอกสารผ่านสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ :
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

(ผู้มีสทิ ธิเข้าศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้ทันตามกาหนดการรายงานตัวแต่ละรอบ มิฉะนั้นการ
รายงานตัวของท่านจะยังไม่สมบูรณ์)

________________________________________________________________________________

งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 0 2441 4125 ต่อ 111-115 โทรสาร 0 2441 9129
email : gradthai@mahidol.ac.th

หนังสือแสดงเจตนา
ทําที่มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ………….
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว……………………………………….………
อายุ…………..ปี อยูบ่ ้ านเลขที่……..…หมูท่ ี่……….ตรอก/ซอย……….…….……ถนน……………….……
แขวง/ตําบล………..….…….เขต/อําเภอ……….....……….จังหวัด……..……....…..รหัสไปรษณีย์...........
โทรศัพท์…….………...บุตรนาย………………...…..…….…….บุตรนาง..………….……………….….…
ขอทําหนังสือแสดงเจตนาต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีข้อความดังนี ้
ข้ อ ๑. ข้ าพเจ้ าสมัครใจที่จะเข้ าร่วมศึกษาดูงาน หรื อฝึ กปฏิบตั งิ านภายนอก คณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย…….…….…………………………........ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกําหนด
ของรายวิชาต่าง ๆ ซึง่ อยูใ่ นหลักสูตรระดับ ( ) ป.เอก ( ) ป.บัณฑิตชั ้นสูง ( ) ป.โท ( ) ป.บัณฑิต
เลขประจําตัวนักศึกษา.……………………….สาขาวิชา……………………………………………….…….
ทั ้งที่มีอยูใ่ นขณะนี ้และที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า
ข้ อ ๒. ในการศึกษาดูงานหรื อฝึ กปฏิบตั ิงานภายนอกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย….…………………
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความในข้ อ ๑ ข้ าพเจ้ าจะประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้ อบังคับประกาศของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…………………..…………….……….และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยเคร่งครัดทังจะต้
้ องใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ สําเร็ จตาม
จุดมุง่ หมายที่กําหนดไว้ ข้ าพเจ้ าจะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายไม่วา่ กรณีใด ๆ แก่ตวั ข้ าพเจ้ าและบุคคลอื่น
ในการศึกษาดูงานหรื อฝึ กปฏิบตั ิงานภายนอกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……….…………………...
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความในข้ อ ๑ หากข้ าพเจ้ าได้ รับความเสียหายไม่วา่ จะเกิด
จากการกระทําของข้ าพเจ้ า หรื อจากบุคคลอื่นไม่วา่ จะเป็ นผลโดยตรงหรื อต่อเนื่อง หรื อที่เกี่ยวข้ องกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ข้ าพเจ้ าจะมีสทิ ธิ์ได้ รับเพียงเงินสงเคราะห์สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ
สิทธิประโยชน์จากการประกันอุบตั เิ หตุที่ข้าพเจ้ าและ/หรื อคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย......…………………..…..
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ทําประกันไว้ เท่านัน้
ข้ อ ๓. กรณี คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ………………….…..……………....และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ชําระเงินค่าเสียหายแก่บคุ คลภายนอกแทนข้ าพเจ้ า ไม่วา่ กรณีใด ๆ อันเกิดจากการที่
ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิฝ่าฝื นความ ในข้ อ ๒ วรรคแรก ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ เงินค่าเสียหายแก่ คณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย………………………………….และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อม ดอกเบี ้ย
ในอัตราร้ อยละ ๑๕ ต่อปี นับจากวันที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……………………..……………………และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ชําระเงินให้ แก่บคุ คลภายนอก นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ ายังต้ อง
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายต่าง ๆ อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการฝ่ าฝื นนั ้นด้ วย
…๒

- ๒ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความในหนังสือฉบับนี ้ครบถ้ วนตลอดแล้ ว
เห็นว่าถูกต้ องจึงได้
ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
ลงชื่อ……………………………………………..ผู้แสดงเจตนา
(นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………….......................พยาน
(นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………….……..พยาน(สําหรับเจ้ าหน้ าที่)
(นาย/นาง/นางสาว……………..……………………………..)
กรณีผ้ ูแสดงเจตนายังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….…….และ
นาย/นาง/นางสาว…………...……………..เกี่ยวข้ องเป็ น……….ของนาย/นาง/นางสาว….……...............
นักศึกษาคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…………………..…………………………………และ บัณ ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ทราบและเข้ าใจความข้ างต้ นโดยตลอดแล้ วยินยอมให้
นาย/นาง/นางสาว…………..…………………………………….เข้ า ร่ ว มศึ ก ษาดูง านหรื อ ฝึ กปฏิ บัติ ง าน
ภายนอก คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……………………………………………………….และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกําหนดของรายวิชาต่างๆ ซึง่ อยูใ่ นหลักสูตรระดับ ( ) ป.เอก ( ) ป.บัณฑิตชันสู
้ ง
( ) ป.โท ( ) ป.บัณ ฑิ ต สาขาวิช า………………………..………………………...…….ได้ แ ละหาก
นาย/นาง/นางสาว.…….…….…………………..……….......ฝ่ าฝื นระเบี ย บ ประกาศ ข้ อบั ง คั บ ใดๆ
ของคณะ/สถาบัน /วิ ท ยาลัย …………………….……………………..…………….และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิท ยาลัยมหิ ด ล ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว………..………….…………………………….…...และ
น าย/นาง/น างสาว.................................................……………….…ขอร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ กั บ
นาย/นาง/นางสาว........................................................................ทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………..ผู้แทนโดยชอบธรรม
(นาย/นาง/นางสาว……………………….…………………….)
ลงชื่อ………..…………..…………………ผู้แทนโดยชอบธรรม
(นาย/นาง/นางสาว………………………………………..……)
ลงชื่อ…………………………………………………….พยาน
(นาย/นาง/นางสาว……………………….………………….…)
ลงชื่อ………………………………….…………..……….พยาน
(นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..…)
หมายเหตุ : ให้ นักศึกษาแนบหลักฐานดังนี ้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องจํานวน ๑ ชุด
๒. สําเนาทะเบียนบ้ าน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน ๑ ชุด
๓. หลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ ามี) เช่น สําเนาใบสําคัญการสมรส สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ฯลฯ
จํานวน ๑ ชุด

บันทึกข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญา
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ ทํ า ขึ้ น ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ที่ ๕ ถนนพุ ท ธมณฑล สาย ๔ ตํ า บลศาลายา
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....................................................................
โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ข้อ ๑ นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดหรือสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและที่จะประกาศต่อไป โดยวิธีการที่จะแนบท้ายหนังสือนี้
ข้อ ๒ นักศึกษารับทราบว่า การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นขึ้นตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
การประดิ ษ ฐ์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอื่ น ดั ง กล่ า วนั้ น ถื อ เป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งนักศึกษา
ไม่สามารถนําไปขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้
ข้อ ๓ กรณีที่นักศึกษาได้จัดทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความขึ้นตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้วิทยานิ พ นธ์
สารนิพนธ์ หรือบทความนั้นเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่นําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
บทความที่ประกอบด้วยข้อมูล การประดิษฐ์ กรรมวิธี บันทึกการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ข้อ ๔ นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยความรู้ ข้อมูล รายละเอียดในสาระสําคัญของการประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑ์
ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจนําไปขอรับสิทธิบัตรของผลงานที่เกิดขึ้นให้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๕ นักศึกษาจะต้องไม่เผยแพร่งานซึ่งนักศึกษารู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่น โดยการเผยแพร่นั้นเป็นไปเพื่อการค้าหรือแสวงหากําไร
บันทึกข้อตกลงนี้ทําขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามไว้ต่อหน้า
พยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
...................................................................มหาวิทยาลัยมหิดล
(.............................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

...................................................................นักศึกษา
(.............................................................)

...................................................................เจ้าหน้าที่
(.............................................................)

...................................................................พยาน
(.............................................................)

กรณีนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ
ข้าพเจ้า...............................................................ซึ่งเป็น
บิดา
มารดา
ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ของ..............................................................ได้ ท ราบข้ อ ความในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ โ ดยตลอดแล้ ว ขอแสดงความยิ น ยอมใน
การที่ ...................................................................ได้ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรมฯ
(....................................................................)

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย ที่ได้กําหนดหรือสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
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
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ ทํ า ขึ้ น ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ที่ ๕ ถนนพุ ท ธมณฑล สาย ๔ ตํ า บลศาลายา
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....................................................................
โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ข้อ ๑ นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดหรือสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและที่จะประกาศต่อไป โดยวิธีการที่จะแนบท้ายหนังสือนี้
ข้อ ๒ นักศึกษารับทราบว่า การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นขึ้นตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
การประดิ ษ ฐ์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอื่ น ดั ง กล่ า วนั้ น ถื อ เป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งนักศึกษา
ไม่สามารถนําไปขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้
ข้อ ๓ กรณีที่นักศึกษาได้จัดทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความขึ้นตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้วิทยานิ พ นธ์
สารนิพนธ์ หรือบทความนั้นเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่นําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
บทความที่ประกอบด้วยข้อมูล การประดิษฐ์ กรรมวิธี บันทึกการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ข้อ ๔ นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยความรู้ ข้อมูล รายละเอียดในสาระสําคัญของการประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑ์
ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจนําไปขอรับสิทธิบัตรของผลงานที่เกิดขึ้นให้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๕ นักศึกษาจะต้องไม่เผยแพร่งานซึ่งนักศึกษารู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่น โดยการเผยแพร่นั้นเป็นไปเพื่อการค้าหรือแสวงหากําไร
บันทึกข้อตกลงนี้ทําขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามไว้ต่อหน้า
พยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
...................................................................มหาวิทยาลัยมหิดล
(.............................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

...................................................................นักศึกษา
(.............................................................)

...................................................................เจ้าหน้าที่
(.............................................................)

...................................................................พยาน
(.............................................................)

กรณีนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ
ข้าพเจ้า...............................................................ซึ่งเป็น
บิดา
มารดา
ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ของ..............................................................ได้ ท ราบข้ อ ความในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ โ ดยตลอดแล้ ว ขอแสดงความยิ น ยอมใน
การที่ ...................................................................ได้ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ
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