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ทรัพย์ = วัตถุมีรูปร่าง
ทรัพย์สิน = วัตถุมีรูปร่าง + ไม่มีรูปร่าง

ซึ่งอาจมีราคา และอาจถือเอาได้

ทรัพย์สินทางปัญญา = ทรัพย์สินอันเกดิจากปัญญา 



ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
คือ ผลงานอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ มีสิทธิอนัชอบ
ธรรมตามกฎหมายก าหนด
1. สิทธิตา่งๆ ที่ผู้สร้างสรรค์จะกระท าการเก่ียวกบัผลงานของตน
2. ป้องกนัมิให้ผู้อื่นมากระท าการใดๆ ตอ่ผลงานอนัเป็นการ
กระทบสิทธิของผู้สร้างสรรค์ รวมถึงสิทธิในการบงัคบัสิทธิตาม
กฎหมายกบัผู้ท าละเมิด



ทรัพย์สินทางปัญญาตามระบบกฎหมายไทย
1. ลขิสทิธ์ิ (Copyrights)
2. สทิธิบตัร (Patent) ธุรกิจ 
3. เคร่ืองหมายการค้า (Trademarks)
4. ความลบัทางการค้า (Trade Secrets)
5. ผงัภมูิวงจรรวม (Layout-Designs of 
Integrated Circuits)
6. สิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ (Geographical Indications)
7. คุ้มครองพนัธุ์พืช (Plant Variety Protection)
8. ภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional
Medicinal Intelligence)
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ลิขสิทธ์ิ
“เป็นงานสร้างสรรค์ เอาจาก
ความคดิออกมาภายนอกเป็น
รูปธรรม ต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่
กฎหมายก าหนด เกิดสิทธิเม่ือ
สร้างสรรค์ ไม่ต้องจดทะเบียน
คุ้มครองทั่วโลก”

งานวรรณกรรม
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งานนาฏกรรม
ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม

งานสิง่บนัทกึเสียง
งานโสตทศันวสัดุ
งานภาพยนตร์

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนก

วรรณคดี
วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ



สิทธิบัตร
“เป็นงานจากการคิดค้นหรือท าขึน้
ให้ได้มาซึ่งการประดษิฐ์ขึน้ใหม่ ไม่
เคยเผยแพร่ในวันยื่นขอจด ขัน้
การประดษิฐ์ที่สูงขึน้ และสามารถ
ประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ”

สทิธบิตัรการประดษิฐ์
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สทิธิบตัรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์
อนุสทิธบิตัร



เคร่ืองหมายการค้า

เคร่ืองหมาย + การค้า มีลักษณะที่
แตกต่างจากของคนอื่น

• มีลักษณะบ่งเฉพาะ

• ไม่มีลักษณะต้องหมายตาม
กฎหมาย

• ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เคร่ืองหมายที่จดทะเบียนไว้แล้ว
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เคร่ืองหมายการค้า
เคร่ืองหมายบริการ
เคร่ืองหมายร่วม
เคร่ืองหมายรับรอง

เคร่ืองหมายการค้าเสียง



เคร่ืองหมายส าหรับสนิค้า (Goods Marks)

เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) 

http://www.thaiairways.co.th/index.php
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บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน)

เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark)



ความลับทางการค้า

“ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกัน
โดยทั่วไปหรือยังเข้าถงึไม่ได้ในหมู่
บุคคลซึ่งโดยปกตแิล้วต้องเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่
น าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า
เน่ืองจากการเป็นความลับและเป็น
ข้อมูลที่เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่
ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้
วิธีการที่เหมาะสมรักษาไว้เป็น
ความลับ”
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ความลับทางการค้า



แบบผังภมูวิงจรรวม

“แบบ แผนผัง หรือภาพที่ท าขึน้
ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด
หรือวิธีใดเพื่อให้เหน็ถึงการจัด
วางให้เป็นวงจรรวม”

Integrated Circuit
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Mask Work

Layout Design



สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

“ช่ือหรือสัญลักษณ์หรือส่ิงอื่นใด
ที่บอกแหล่งผลิตของสินค้า โดย
สามารถส่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจได้
ว่าสินค้านัน้มีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะพเิศษแตกต่างจาก
สินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิตอื่น”
สินค้า - เกษตร

- อุปโภค/บริโภค

- เชิงวัฒนธรรม 

Geographical 
Indication
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คุ้มครองพันธ์ุพืช

“พันธ์ุพืชใหม่ มีความสม ่าเสมอ
ของลักษณะประจ าพันธ์ุ มีความ
คงตวัของลักษณะประจ าพันธ์ุ มี
ลักษณะแตกต่างจากพนัธ์ุอื่น
อย่างเด่นชัด และยังไม่เผยแพร่”

Plant Variety 
Protection
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ภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย

“ต าหรับหรือต ารายาแผนไทย ”
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ภมูิปัญญาของชาติ
ภมูิปัญญาทัว่ไป

ภมูิปัญญาสว่นบคุคล



หลัก “หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของสิทธิ

ในงานที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรของรัฐ”

(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 
เร่ือง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัย

“ผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผู้ปฏบิัตงิาน
ในมหาวิทยาลัย นักศกึษา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
ในมหาวทิยาลัย และได้ท าการประดษิฐ์ สร้างสรรค์หรือ
ก่อให้เกดิทรัพย์สินทางปัญญาขึน้
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ข้อ 4 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิด
จากการคดิค้น ประดษิฐ์ สร้างสรรค์ของผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
ไม่ว่าจะโดยบทบาทหน้าที่ ภาระงาน ความรับผิดชอบ การจ้าง
ปฏิบัตงิานหรือการมอบหมาย การเรียน การสอน การวิจัยในกรณีที่
เป็นภาระงานปกต ิการถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม หรืออยู่ในความ
ควบคุมดแูล หรือการใช้ทรัพยากร ข้อมูล องค์ความรู้หรือเทคโนโลยี
ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย หรือด้วยการใช้วิธีการสถติหิรือรายงาน
ซึ่งผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็น
ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา แม้จะไม่มีสัญญาจ้างที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม

กรณีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย การบริการทาง
วิชาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ให้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจดัสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนัน้



ข้อ 5 กรณีที่นักศึกษามีการสร้างสรรค์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนักศึกษานัน้
ตามหลักสูตรของมหาวทิยาลัย ให้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญานัน้เป็นของมหาวิทยาลัย โดยส่วนงานต้นสังกัด
จะต้องด าเนินการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ
มหาวิทยาลัย



ผู้ที่อยู่ในบังคับ

1. ผู้ปฏบิัตงิานภายใน
มหาวทิยาลัย (ไม่ว่าจะปฏบิัติ
หน้าที่อะไรก็ตาม)

• พนักงานมหาวทิยาลัย

• ข้าราชการ

• ลูกจ้าง

• บุคคลภายนอกช่วยปฏบิัตงิาน

2. นักศึกษา

วิจยั โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โคลง เทศนา ค าปราศรัย 
บนัทกึข้อความ รายงานการ
ประชมุ การแสดง ละครเวที 
นวตักรรม เทคนิคการท างาน
อปุกรณ์ /เคร่ืองมือท างาน 
วิทยานิพนธ์ บทความ เพลง 
รายงาน โครงงาน เคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ คูมื่อการ
ท างาน ฯลฯ 



ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ
มหาวิทยาลัย

จดทะเบียน/จดแจ้ง
(เฉพาะที่สมควร)

DataBase
IP

NMU



“การจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาและอัตราค่าจัดสรรผลประโยชน์
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด”

(ตกลงเป็นเร่ืองๆ)



THANK YOU


