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ระเบียบมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางบีญญา 

พ.ค. ๒๕๕๙

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม งานวิจัย 
และพัฒนาเหล่านี้อาจได้รับทุนทั้งจากแหล่งทุนภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดย 
บุคลากร นิสิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือทำร่วมกันกับบุคลากรขององค์กรอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้อง 
มีแนวทางในการรักษาสิทธิอันขอบธรรมของผู้สร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางบีญญาที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนั้น 

 ๆ รวมไปถึงการจัดสรรผลประโยขน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางบีญญาอย่างเป็นธรรม จึงเห็นสมควรให้ 
มีระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางบีณญา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราซภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ค.๒๕๔๘ จึง 
ออกระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางบีญญาไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน 
ทางบีญญา พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้[ห้ใข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างของส่วน 

ราชการ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและหมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัย 
ว่าจ้าง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยไต้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัย

"คณะทำงาน” หมายถึง คณะทำงานจัดการทรัพย์สินทางบีญญาตามที่ “คณะกรรมการนโยบาย 
การ เงินและทรัพ ย์สิน ” แต่งต้ัง

“น ิส ิตหรือน ักศึกษา" หมายถึง น ิส ิตหรือน ักศ ึกษาของมหาวิทยาลัยราซภัฏบ ้านสมเด ็จ
เจ้าพระยา



๒

“ทรัพย์ส ินทางปัญญา” หมายถึง ผลงาบอัน๓ ดจากการประดิษฐ์ การออกแบบ และการ 
สร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต/นักศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัยที่ได้ใช้เวลา 
ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และหรือพื้นที่ทดลองของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ 
ผลงาน ซึ่งอาจเป็นงานอันเกิดจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองาบอันเกิดจากการได้รับเงินสนับสนุนจาก 
แหล่งทุนอ่ืน ใดยอาจก่อให้เกิดประโยซนัในเขิงพาณ์ขย์ หรือนำไปสู่การดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตาม 
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร ลิฃสิทธ๋ึ เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความลับทางการค้า สิทธิในพันธุพืขและพันธุสัตว์ใหม่ การออกแบบผังภูมิ 
วงจรรวม หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่น  ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาบที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว 
หรือไม่ก็ตาม

“การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้งานอับเป็นทรัพย์สินทาง 
ป ัญญาได้รับความคุ้มตามกฎหมาย การแสวงประโยชน์จากงานอันเป ็นทรัพย์ส ินทางปัญญา การแน่งปัน 
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้มืการ 
ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

“การประดิษฐ์” หมายถึง การคิดค้น หรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
ใดข้ึนใหม่ หรือการกระทำใด  ๆ ท่ีทำให้ดีข้ึน ซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

“ผู้ประดิษฐ์” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ 
คิดค้นหรือคิดทำข้ึน อันเป็นผลให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีท่ีดีข้ึน

“สิทธิบัตร” หมายถึง หนังสิอสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สิทธิบัตร

“อนุสิทธิบัตร” หมายถึง หนังสิอสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ยังไม่มืฃั้นการ 
ประดิษฐ์ท่ีสูงข้ึนใบระดับท่ีจะขอรับสิทธิบัตร

“งานประดิษฐ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้น หรือคิดทำขึ้น แต่ 
ยังมิได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

“ลิฃสิทธ้ี” หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด  ๆ กับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิฃสิทธ้ี

“งาบอันมืลิฃสิทธี้” หมายถึง งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี 
กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก วรรณคดี แผนก 
วิทยาคาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์งาบไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ตาม 
กฎหมายว่าด้วยลิฃสิทธ๋ึ

“วรรณกรรม” หมายถึง งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด และให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย

“ศิลปกรรม” หมายถึง งานที่มืลักษณะเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ 
งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ 
และภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ และงานศิลปะประยุกต์ตามกฎหมายว่า 
ด้วยลิฃสิทธ้ี

“ เครื่องหมายการค้า" หมายถึง เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราขภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
หรือเครื่องหมายอื่นที่ส ่วนงาบหรือผู้ปฏิบ ัต ิงาบในมหาวิทยาลัยประดิษฐ์ขึ้น ซ ึ่งเป ็นที่เช ้าใจหรือถึอว่าเป ็น



๓

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ที่ใซ้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าทีใช้เครืองหมาย 
ดังกล่าวนั้นตากต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

“ เครื่องหมายรับรอง” หมายถึง เครื่องหมายที่มหาวิทยาลัยใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ 
เกี่ยวช้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต 
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพขนิด หรือคุณลักษณะอื่นใด 
ของบริการน้ัน

“ความลับทางการค้า” หมายถึง ข้อมูลการค้าที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ 
โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเป็นความลับ และให้หมายความรวมถึงสูตร 
รูปแบบ งานท่ีได้รวบรวมหรือประกอบช้ิน โปรแกรม วิธีการทางเทคนิคหรือกรรมวิธีด้วย

“สิทธิในพันธุพืชใหม่” หมายถึง สิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชในการแสวงประโยชน์จากพันธุพืช 
ที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุพืช

“สิทธิในพันธุสัตว์ใหม่” หมายถึง สิทธิของนักปรับปรุงพันธุสัตว์ในการแสวงประโยชน์จากพันธุ 
สัตว์ใหม่ท่ีได้มาจากการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุ

“สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม” หมายถึง สิทธิของผู้ออกแบบผังภูมของวงจรรวมในการ 
ทำ1ชํ้าซ่ีงแบบผังภูมิ หรือกระทำการใดเพื่อประโยขน์ในเชิงพาณิชย์ กับแบบผังภูมิที่ตนสร้างสรรค์ขึ้น หรือวงจรรวม 
ที่มีแบบผังภูมินั้นประกอบอยู่ด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมิอำนาจสั่งการหรือออกประกาศเพื่อให้ปฏิบัติการ 
ตามระเบียบนี้

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือใบกรณีท ี่ม ิบ ีญหาเก ี่ยวก ับการปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบนี้ ให้ 
คณะทำงานนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อ 
อธิการบดี เพื่อวินิจฉัยและสั่งการตามที่เห็นสบควร

หมวด ๑
สิทธิในงานประดิษฐ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร

ข้อ ๕ สิทธิในการแสวงประโยชน์จากงานประดิษฐ์ การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สำหรับการ 
ประดิษฐ์ที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยได้ใช้เวลา ทรัพยากร เครื่องมิอและอุปกรณีที่เป็นของ 
มหาวิทยาลัย ย่อมตกแก่มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษามิผลงาน1'!ารประดิษฐ์ที่เป็นส่วนหนี่งของการดีกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์น้ันตกเป็นของมหาวิทยาลัย



ข้อ ๖ หากผลงานมีการดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิ'1น'ทรัพย์สินทางปีญญา อันได้แก่ สิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้ประดิษฐ์มีฃื่อปรากฏอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์สำหรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญว 
เหล่าน้ัน

ข้อ ๗ เพื่อเป็นการล่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็นธรรม หากมหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ 
จากการประดิษฐ์หรือการใข้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาผลงานนั้นไปใช้ในเซิงพาณิชย์ หรือที่เกิดจากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๘ ใบกรณีที่เป็นงานประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการสนับสบุบจากแหล่งทุนภายบอกมหาวิทยาลัยให้ความเป็น 
เจ้าของสิทธิในงานประดิษฐ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร และการแบ่งปันผลประโยซน่ที่ได้รับจาก 
การนำผลงานน้ันไปใช้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกนั้น และให้ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิ 
ได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัย

ข้อ ๙ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่แจ้งและเปิดเผยข้อมูลที่ 
เป็นจริงโดยละเอียดและสมบูรณีต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด้นพบ หรือการประดิษฐ์ที่ตนได้คิดด้นขึ้น ซึ่งลามารถ 
นำไปใช้ประโยขน่ หรือขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

ข้อ ๑๐ ผู้ประดิษฐ์ที่ด้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ 
นำเอาผลงานประดิษฐ์ไปใช้ประโยซนํ จำต้องแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะทำงาน

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผ ู้ประดิษฐ์ต้องการดำเนินการด้วยตนเองเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ 
สิทธิบัตร หรือนำเอาสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยซน์ หรือในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์ได้แจ้งความจำนงตามข้อ ๑๐ แล้ว แต่ 
คณะทำงานมิได้พิจารณาดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำเอาสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ 
ประโยขนํภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะทำงานได้รับหนังสือแจ้งความจำนงจากผู้ประดิษฐ์ ให้ผู้ประดิษฐ์สามารถ 
ดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองได้ โดยทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแบ่งปีนผลประโยขน์ที่จะได้รับจาก 
การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการนำเอาสิ่งประดิษฐ์น้ันไปใช้ประโยชน์แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ผลประโยชน์จากงานประดิษฐ์ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการ 
ใช้สิทธิ (โ๐73แ/ (บัอ) และค่าธรรมเนียมการเปิดเผยเทคโนโลยี (ป!ร(ะ๒รนโอ เคํอ) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้หักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการ
ดำเนินการอื่น  ๆ เพื่อนำเอาสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัวที่ผู้ประดิษฐ์ได้เสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาหรือการดำเนินการใด  ๆ เพื่อเป็น 
การคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หร่ชสิทธิในงาบประดิษฐ์ที่ยังมีได้จดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ตามที่ 
คณะทำงานกำหนด



(๒) ผลประโยชน์ที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามข้อ (๑) แล้ว ให้'จัดสรร,ให้ผู้,ประดิษฐ์'ร้อยละ ๕๐ และ 
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๕๐

(๓) ในกรณีที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้คณะทำงานสามารถกำหนดการแบ่งผลประโยชน์ให้แต่ 
ต่างจากท่ีกำหนดไวิในข้อ (๒) ได้โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลประโยชน์ที่เป็นค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา 
((ะ(วกรบแลก^66) ที่เกี่ยวเนื่องกับงาบประดิษฐ์

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีผู้ประดิษฐ์หลายคน ให้นำเอาผลประโยชน์ที่จัดสรรใหัผู้ประดิษฐ์ร้อยละ ๕๐ ตามข้อ 
๑๒ (๒) มาแบ่งให้แก่ผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคบ

การแบ่งผลประโยชน์ตามข้อบี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคน หากตกลงกันไม่ได้ให้ 
คณะทำงาบพิจารณากำหนดการแบ่งผลประโยชน์ให้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

ข้อ ๑ ๕ ให้นำผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับร้อยละ ๕๐ ตามข้อ ๑๒ (๒) บาจัดสรรให้แก่ส่วนงานที่ 
เก่ียวข้องดังต่อไปบี้

(๑) กองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐
(๒) ส่วนงานต้นสังกัดชองผู้ประดิษฐ์ระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกซื่อ 

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ร้อยละ ๓๐
(๓) หน่วยงานภายในส่วนงานต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์ระดับภาควิชา หรือ สำนักงาน หรือ สำนัก 

วิชา หรือศูนย์ หรือสาขาวิชา หรือกอง หรือฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียนซื่ออย่างอื่บที่ม ีฐานเทียบเท่าภาควิชา 
ร้อยละ ๒๐

หมวด ๒ 
ลิฃสิทธ

ข้อ ๑๖ งานอันมีลิขสิทธึ๋ที่เกิดจาการสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ลิฃสิทธ๋ึในงานน้ัน 
เป็นของผู้สร้างสรรค์งาน เร้นแต่ได้ทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น แต่มหาวิทยาลัยมีสิทธินำงานนั้นออก 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็นเพอวัตถุประสงค์ด้านการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ

ข้อ ๑๗ งานอันมีสืขสิทธี๋ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นโดยนิสิต/นักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรชองมหาวิทยาลัยให้สิชสิทธํ่เป็นชองมหาวิทยาลัย เร้นแต่จะมีหนังลือตกลงกันไร้เป็นอย่างอื่น



ข้อ ๑๘ ในกรณีที่งานตามข้อ ๑๗ ประกอบด้วยงานวิทยานิพนธ์และผลงานศิลปกรรมเฉพาะประเภทที่ 
เป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานภาพถ่ายและงานสถาป็ตยกรรม ให้กรรมสิทธึ๋ใบตัวผลงาน 
ศิลปกรรมนั้นเป็นของนิสิต/นักศึกษา ทั้งนี้ มิให้มีผลกระทบต่อลิฃสิทธิ้ของมหาวิทยาลัยในงานศิลปกรรมเหล่านั้น

ข้อ ๑๙ งานอันมีลิขสิทธที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นโดยการว่างจ้างของมหาวิทยาลัย โม่ว่าผู้สร้างสรรค์ 
งานจะเป็นผู้ปฏิบัติงาบในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายปฏิบัติการ หรือเป็นบุคคลภายนอก ให้ลิขสิทธ้ีในงานน้ัน 
เป็นของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่งานอันมีลิฃสิทธึ้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น  ๆ
ที่ได้รับทุบสนับสบุบจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สิขสิทฮึ๋และการใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์เป็นไป 
ตามเงือบไขและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ให้ทุน

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่งานตามข้อ ๒๐ ไม่มีการจัดทำเงื่อนไขและข้อตกลงไว้ ให้ลิฃสิทธี้ในการสร้างสรรค์นั้น 
เป็นของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๒ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้สร้างสรรค์งาบอันมีสิขสิทธ 
ตามข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามสิขสิทธี้ได้ตามที่ 
คณะทำงานกำหนด

ข้อ ๒๓ ความเป็นเจ้าของสิฃสิทธ และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ทรงสิฃสิทธิ้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้เป็นไป 
ตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้สร้างสรรค์งาน

(๑) งานสร้างสรรค์นั้นเป็นผลงานที่ได้มาจากการให้การสนับสนุนด้านการเงิน ด้านบุคลากร หรือ 
การช่วยเหลืออื่น  ๆ จากมหาวิทยาลัยในระดับที่มากกว่าการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตามปรกติ ท้ังน้ีไม่ 
รวมถึงการใช้ห้องสมุด สถานที่ทำงาน การสนับสมุนด้านธุรการ และการใช้อุปกรณีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
อันถึอว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตามปรกติ

(๒) งานสร้างสรรค์นั้นเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่เป็นของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้ 
คลังข้อมูลที่เป็นวัสดุหรือเอกสารของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

(๓) งานสร้างสรรค์ที่มีการใข้เสิยงหรือภาพชองนิสิต/นักศึกษา หรือ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
หรือเป็นงานที่นิสิต/นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานใบมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม หรือในการใช้สติป็ญญา 
หรือความคิด จนทำให้เกิดผลงานนั้นขึ้น

(๔) งานสร้างสรรค์ที่กระทำในนามของมหาวิทยาลัย หรือใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ 
ส่วนงานที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีไม่รวมถึง การระบุชื่อของส่วนงาน หรือของมหาวิทยาลัย เพียงเพื่อให้ 
สาธารณซนทราบว่าผู้สร้างสรรค์งานเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๔ ให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้สร้างสรรค์งานตามข้อ ๒๓ เพื่อกำหนดความเป็น 
เจ้าของลิฃสิทธิ้ และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ทรงสิฃสิทธี้ ในกรณีที่กำหนด'ให้สิขสิทธึ๋เป็น1ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้ 
สร้างสรรค์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามสิฃสิทธ่ํในสัดส่วนตามที่



๗

คณะทำงานกำหนด โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้สร้างสรรค์งาน ผลประโยชน์ของสังคม และการส่งเสริมให้มี 
การสร้างสรรค์งานและเผยแพร่ผลงานให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

ข้อ ๒๕ ในกรณีใด  ๆ ที่งานสร้างสรรค์ ซึ่งกระทำโดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต/นักสืกษาฃอง 
มหาวิทยาลัยตกเป็นสิฃสิทธฃองมหาวิทยาลัย ให้ผู้สร้างสรรค์งานยังคงมีสิทธี้ที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน 
ดังกล่าว รวมทั้งนำเอาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตชุประสงค์ในทางวิชาการได้

หมวด ๓
การใช้ชื่อ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายรับรอง

ข้อ ๒๖ ช่ือ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
และเครื่องหมายรับรอง ท ี่ส ่วนงานหรือผู้ปฏ ิบ ัต ิงานในมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นโดยสื่อถึงความสัมพ ันธ์ก ับ 
มหาวิทยาลัย เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๗ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนชื่อ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ตามข้อ ๒๖ 
เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายรับรองได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๒๘ การนำชื่อ สัญลักษณ์ ภาพ หรือเครื่องหมายใด  ๆ ชองมหาวิทยาลัย หรือที่สื่อความสัมพันธ์กับ 
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม ไปใช้ในทางการค้า หรือในกิจการใด  ๆ ที่มีได้เกี่ยวข้องหรือ 
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย ให้คณะทำงานมีหน้าที่ 
เจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ชื่อ สัญลักษณ์ ภาพและเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งกำหนดเงื่อนไข 
และค่าตอบแทนจากบุคคลผู้ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิตามข้อนึ๋ไดั

ข้อ ๒๙ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้ชื่อ สัญลักษณ์ ภาพ หรือเครื่องหมายที่เก ี่ยวข้องกับ 
มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่าตนเองสังกัดมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีสิทธิใช้ช่ือ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายดังกล่าวในการ 
จัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือให้ปรากฏในสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นผลงานวิชาการชองตนเองได้

ข้อ ๓0 ผู้ปฏิบ ัต ิงานในมหาวิทยาลัยจะต้องไม่นำชื่อ สัญลักษณ์ ภาพ หรือเครื่องหมายใด  ๆ ท่ีสื่อ 
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อวัตลุประสงค์หรือกิจกรรมใด  ๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ 
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณชองมหาวิทยาลัย

ถ้าหากผู้ใดฝ่าตินตามวรรค ๑ ให้ถือเป็นการกระทำผดทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

หมวด ๔
ความลับทางการค้า



ข้อ ๓๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลับต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการ 
เป็ดเผยข้อมูล ซี่งถือว่าเป็นความลับทางการค้าของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับความยํนยอมจากมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๒ ให้คณะทำงานมีอำนาจพืจารณาการใช้ประโยซนํในเซิงพาณีขย์จากความลับทางการค้าของ 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทำข้อตกลงหรือให้ความเห็นขอบแก่ข้อตกลงที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกระทำกับ 
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการนำความลับทางการค้าไปใช้ประโยซน์โดยให้คำนึงถึงการแบ่งป็นผลประโยซน่อย่าง 
ยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่การดำเนินการตาม ข้อ ๓๒ เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ที่ยังไม่ไต้จดสิทธิบัตรหรืออนุ 
สิทธิบัตร ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการแบ่งป็นผลประโยซนํตามหมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๕
สิทธิในพันธุพืชใหม่และพันธุสัตว์ใหม่

ข้อ ๓๔ สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุพีชใหม่ และพันธุสัตว์ใหม่สำหรับการปรับปรุงพันธ์พืชใหม่ และพันธุ 
สัตว์ใหม่ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไต้กระทำขึ้น ย่อมตกเป็นของ 
มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่เป็นพันธ์พืชใหม่ และพันธ์สัตว์ใหม่ ซึ่งไต้มาจากการปรับปรุงหรือพัฒนาพันธ์ด้วยทุน 
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในการขอรับความคุ้มครองพันธ์พืชใหม่ และพันธ์สัตว์ใหม่ 
และการใช้สิทธิในพันธ์พืชใหม่ และพันธ์สัตว์ใหม่ เป็นไปตามข้อตกลงที่กระทำขึ้นเป็นหนังสือระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับหน่วยงานผู้ให้ทุน

ข้อ ๓๖ เพื่อประโยซนัในการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพันธ์พืชใหม่ และพันธุสัตว์ใหม่ และเพื่อ 
ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักปรับปรุงพันธ์พืช 
หรือนักปรับปรุงพันธ์สัตว์ ให้นักปรับปรุงพันธ์พืช หรือนักปรับปรุงพันธ์สัตว์ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก 
ผลประโยชน่ที่มหาวิทยาลัยไค้รับจากการใช้สิทธิในพันธุ้พืขใหม่ หรือพันธ์สัตว์ใหม่ตามข้อ ๓๔ และข้อ ๓๔ ตามที่ 
คณะทำงานกำหนด

ข้อ ๓๗ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักปรับปรุงพันธุพืช และ 
พันธุสัตว์ มีหน้าที่แจ้งและเป็ดเผยข้อมูลที่เป็นจริงโดยละเอียดและสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพันธ์พืชใหม่ 
และพันธ์สัตว์ใหม่ ที่ตนเองได้มาจากการใเรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธ์

ข้อ ๓๘ นักปรับปรุงพันธุ้พืซ หรือนักปรับปรุงพันธุสัตว์ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำ 
ขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม่ และพันธุสัตว์ใหม่ จะต้องแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะทำงาน



ข้อ ๓๙ ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธ์พืขหรือนักปรับปรุงพันธุสัตว์ต้องการดำเนินการด้วยตนเองเกี่ยวกับการ 
ยื่นคำขอจดทะเบียนพันธุ้พืซใหม่ และพันธุสัตว์ใหม่ หรือ ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืช หรือนักปรับปรุงพันธุสัตว์ 
ไต้แจ้งความจำนงตามข้อ ๓๘ แล้ว แต่คณะทำงานมิได้พิจารณาดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม่ และ 
พันธุสัตว์ใหม่ ตามที่ได้แจ้งภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะทำงานได้รับหนังสือแจ้งความจำนงจากนักปรับปรุงพันธุ 
พืช หรือนักปรับปรุงพันธุ้สัตว์ สามารถดำเน ินการด ังกล ่าวด ้วยตบเองได ้ โดยทำข้อตกลงเนินหนังสือกับ 
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแบ่งปีนผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิในพันธุพืชใหม่ และพันธุสัตว์ใหม่

ข้อ ๔๐ ในการพิจารณาเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักปรับปรุงพันธุพืช และ 
นักปรับปรุงพันธุสัตว์ ตามข้อ ๓๖ และข้อ ๓๙ ให้คณะทำงานกำหนดหลักเกณทํ เง่ือนไข และอัตราค่าตอบแทนแก่ 
นักปรับปรุงพันธุพืช และนักปรับปรุงพันธุสัตว์ ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงความเนินธรรมแก่ 
นักปรับปรุงพันธุพืช และนักปรับปรุงพันธุสัตว์ ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สังคม และการส่งเสริมให้เกิดการ 
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหม่ และพันธุสัตว์ใหม่

หมวด ๖
สิทธิใบแบบผังภูมิของวงจรรวม

ข้อ ๔๑ สิทธิขอรับความคุ้มครองแบบผังภูม ิท ี่ผ ู้ปฏิบ ัต ิงานใบมหาวิทยาลัยและนิส ิต/นักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยเนินผู้สร้างสรรคํฃี้น ให้ตกเนินของผู้สร้างสรรค์ เว้นแต่จะมิหนังสือตกลงกันไว้เนินอย่างอื่น

ข้อ ๔๒ งานออกแบบผังภูมิของวงจรรวมที่เกิดจากการสร้างสรรคข้ึ์นโดยการว่าจ้างของมหาวิทยาลัย ไม่ 
ว่าผู้สร้างสรรค์งานจะเนินผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายปฏิบัติการ หรือเนินบุคคลภายนอก ให้สิทธิ 
ในแบบผังภูมิของวงจรรวมนั้นเนินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่งานออกแบบผังภูมิของวงจรรวมเนินผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรม 
ทางวิชาการอื่น  ๆ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในแบบผังภูมินั้นเนินไปตามข้อตกลงที่ 
กระทำขึ้นเนินหนังสือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ให้ทุน

ข้อ ๔๔ ให้ผู้สร้างสรรค์งานอออกแบบผังภูมิของวงจรรวมตามข้อ ๔๓ มิสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการใช้ 
ประโยชน์ในเซิงพาณิชย์จากแบบผังภูมิ หรือวงจรรวมที่มิแบบผังภูมินั้นประกอบอยู่ด้วย ตามที่คณะทำงานกำหนด 
ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงความเนินธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สังคม 
และการส่งเสริมให้มิการติดค้นและออกแบบผังภูมิของวงจรรวม



๑๐

หมวด ๗
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ ๔๕:ให้มีคณะทำงานหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” ซี่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ 
แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย

(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ
(๒) คณบดีคณะครุคาสตร์/ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ
(๓) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ๆ /ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ
(๔) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ/ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ 
(๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ/ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ
(๖) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ตัวแทบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ
(๗) ตัวแทนนิติกรที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ
(๘) ตัวแทนกองคลัง คณะกรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการและเลขานุการ 

(๑๐) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา/ตัวแทบที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๔๖ ในการจัดการทรัพย์ส ินทางปีญญาทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ 
ตังต่อไปน้ี

(๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีในการออกประกาศตามระเปียบนี้
(๒) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอจดทะเปียนและจดแจ้งสิทธิเพื่อให้ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทาง 

ปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการแบ่งปันผลประโยขน์ที่เกิดขึ้นจากการใข้ผลงานอัน 

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามระเบียบนี้
(๔) เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับผู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สิน 

ทางปัญญา และกำหนดกรอบการเจรจาต่อรอง เพื่อให้มีการแบ่งปีนผลประโยชน์ตามระเบียบนี้
(๕) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงด้านทรัพย์สิบทางปัญญา และการแบ่งปัน 

ผลประโยฃน์ที่กระทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
(๖) ดำเนินการใด  ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้มีการสร้างสรรค์งานอันเป็น 

ทรัพย์สินทางปัญญา
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ข้อ ๔๗ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการต่าง  ๆ เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของมหาวิทยาลัยตังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดจากการ 
ประดิษฐ์หรือการสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงเนในมหาวิทยาลัย

(๒) รับผิดชอบในการอั/หาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการขอรับความคุ้มครองใน 
ทรัพย์สินทางปัญญาตาม (๑)



(๓) รับผิด•ชอบใบการจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ เพื่อรักษาสิทธิใบทรัพย์สิบทางปีญญาตลอดอายุ 
การคุ้มครองของทรัพย์สิบทางปีญญาพื่เกยวข้อง

(๔) จัดสรรสิทธิประโยซนีที่เกิดจากทรัพย์สินทางปิญญาฃองมหาวิทยาลัย 
(๔) จัดทำข้อตกลงกับผ ู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร ้างสรรค์งานอันเป ็นทรัพย์ส ินทางป ีญญาของ 

มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการแบ่งปีนผลประโยซนีตามระเบียบนี้
(๖) ดำเนินการอื่น  ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทาง 

ปีญญาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย

ประกาฅ ณ วับท่ี สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙

VI /? ก เ/

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินดา เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ร ่า ง / ผ ศ . ๓ ย ร ต ิช ร  

พ ิม พ ์/ ผ ค . ๓ ย ร ต ิช ร

ต ร ว จ ท า น / ร ศ . ด ร . V ( น อ เ น ื่อ 3


