
 
 
 
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความที่

สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 

ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๖๒  สาระสําคัญของประกาศมีดังน้ี 

 “เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความที่
สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในหมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ข้อที่ ๑๑ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม              
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศดังน้ี 

๑. วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความท่ีสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนนํา (Preliminary Section), ในส่วนเน้ือความ (Text or Body of 
Contents) ที่เป็นเน้ือหาของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เฉพาะส่วนที่กล่าวถึงการปริทัศน์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
(Literature Review) และในส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย (Reference Section) เฉพาะส่วนอ้างอิง (References) 
และประวัติผู้ วิจัย (Biography) เป็นลิขสิทธ์ิของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้
สร้างสรรค์ 
 ๒. วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความท่ีสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนที่นอกเหนือจาก (๑) เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๓. กรณีที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัย สั่งการ 
และปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด” 

 ในการดําเนินการที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ ๑๐๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  ซึ่งได้มีการระบุให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสามารถลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ ต่อมาได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๔๙๓/๒๕๖๒ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง “มอบอํานาจการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ
องค์กรภายในประเทศ” โดยมีสาระสําคัญ คือ “เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทาง
วิชาการและความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร
ภายในประเทศเป็นไปด้วยความคล่องตัว และถูกต้องตามกฏหมาย 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ อธิการบดีจึงมีคําสั่ง ดังน้ี 

๑. ให้ยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๐๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 

ประเด็นสําคญัที่ประธานหลักสูตรควรใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ   
ครั้งที่ ๒ 

(จากการประชุมคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยัครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒) 



                                      -๒- 
 
๒ . มอบอํานาจให้กับหัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงาน

มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในนามมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งส่วน
งานเป็นผู้จัดทําขึ้นกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ภายในประเทศ ยกเว้นเป็นบันทึกข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับ 
การเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา และความร่วมมือด้านการวิจัย จะต้องเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งน้ีอธิการบดีอาจมอบอํานาจให้หัวหน้า
ส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายเป็นผู้ลงนามแทนก็ได้ 

๓ . เมื่อหัวหน้าส่วนงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงตามข้อ ๒ แล้วให้สําเนาแจ้ง
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบพร้อมส่งสําเนาบันทึกข้อตกลงที่ลงนามแล้วจํานวน ๑ ชุดภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่
ได้มีการลงนาม” ส่งผลให้การลงนามในบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยลัยไม่
สามารถลงนามได้  ดังน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ส่งหนังสือเรื่อง “การลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา” ไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือขอหารือเก่ียวกับผู้มีอํานาจในการลงนามบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา และมหาวิทยาลัยได้แจ้งกลับมาเน้ือความมีดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว
เห็นว่า 

๑. มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๔๙๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอํานาจการลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภายนอก ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการยกเลิกค่ําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๐๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ แล้ว โดย
คําสั่งฉบับใหม่น้ีกําหนดให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจลงนามในบันทึก
ข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา แต่หากส่วนงานประสงค์เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวใน
นามมหาวิทยาลัยเอง  ก็สามารถเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณามอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้า
ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงได้ เช่นน้ี การจัดทําบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญากับนักศึกษาใหม่ตามข้างต้น จึงเข้าลักษณะเป็นการจัดทําบันทึกข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาตามนัยคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๔๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนั้นบัณฑิต
วิทยาลัยจะต้องขอรับมอบอํานาจจากอธิการบดีเพื่อให้คณบดีหรือรองคณบดีของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ลง
นามต่อไป  และเมื่อได้จัดทําบันทึกข้อตกลงกับนักศึกษาใหม่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้สําเนาแจ้งมหาวิทยาลัย
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓ ของคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๔๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ด้วย 
หรือจัดทําเป็นรายงานเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเก่ียวกับการจัดทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแทนได้ตามความ
เหมาะสม 

๒. ปัจจุบันได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือบังคับใช้แทนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งได้มีการกําหนดเก่ียวกับความเป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาไว้ในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ แล้ว  ดังน้ันเพ่ือให้บันทึก
ข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาใหม่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
จึงเห็นควรให้ปรับแก้เอกสารบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้อง  

 



-๓- 
 
ในการปรับแก้ “บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยแก้ไขในข้อ ๒ 

และข้อ ๓ เป็นดังน้ี 
ข้อ ๒ นักศึกษารับทราบว่า การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนขึ้นตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนดังกล่าวน้ันถือเป็นของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ง
นักศึกษาไม่สามารถนําไปขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้ 

ข้อ ๓ กรณีที่นักศึกษาได้จัดทําวิทยานิพน์ สารนิพนธ์ หรือบทความข้ึนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ให้วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความน้ันเป็นลิขสิทธ์ิร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 
ทั้งน้ี นักศึกษาจะไม่นําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความท่ีประกอบด้วยข้อมูล การประดิษฐ์ กรรมวิธี 
บันทึกการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว้าด้วย
สิทธิบัตรได้ ไปเผยแพรต่่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 ดังน้ันจึงเป็นที่มาของการขอจัดทําประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
“ลิขสิท ธ์ิ วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  หรือบทความท่ีสร้ างสรรค์ขึ้น โดยนักศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๒” ประธานจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาในรายละเอียดของประกาศที่เสนอ
ข้างต้น 

 คณะกรรมการพิจารณามีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ๑. กรรมการเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาใหม่ทราบเพ่ือทําความเข้าใจ

เก่ียวกับประกาศฯ ดังกล่าว สิทธ์ิที่นักศึกษาจะได้รับ และการลงนามในบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยอาจจัดในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 ๒. กรรมการเสนอว่าประกาศและบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ควรต้องมีการแปลฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติอ่านให้เข้าใจก่อนลงนาม 
 ๓. กรรมการสอบถามว่าบันทึกข้อตกลงนี้เมื่อนักศึกษาลงนามแล้ว ได้ส่งให้ทาง
หลักสูตรรับทราบหรือไม่ ประธานแจ้งว่านักศึกษาจะลงนามเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัยและไม่ได้ส่งเอกสารที่ 
ลงนามแล้วไปยังหลกัสูตร  
 ๔. กรรมการสอบถามว่าในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา มีการระบุ
เรื่องเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์ ไว้ด้วยหรือไม่  ประธานให้ข้อมูลว่า มีระบุไว้แล้ว 

 ๕. กรรมการเสนอแนะให้แก้ไขประกาศในข้อ ๑ เป็นดังน้ี “เน้ือหาของวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์เฉพาะส่วนที่กล่าวถึงการปริทัศน์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (Literature Review) และในส่วนอ้างอิง
หรือส่วนท้าย (Reference Section) เฉพาะส่วนอ้างอิง (References) และส่วนประวัติผู้วิจัย (Biography) 
เป็นลิขสิทธ์ิของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้สร้างสรรค์” 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศ เรื่อง ลิขสิทธ์ิ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความท่ีสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้ โดยให้แก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ และดําเนินการส่งให้กองกฎหมายพิจารณาอีกคร้ัง 


