คำถำม
คำตอบ
หากจะขอจดทะเบียน program computer เพื่อใช้ ในการวินิจฉัยโรค ต้ องยื่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถจดแจ้ งข้ อมูลเป็ นงานประเภทลิขสิทธิ์ได้
ขออะไรคะ
หากท่านเป็ นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดาเนินการได้ ตามนี ้เลย
https://ip.kku.ac.th/copyright.htm
เรื่ องลิขสิทธิ์งานวิจยั ระดับปริ ญญาตรี เป็ นของมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ และ เล่มรายงานวิจยั ระดับปริ ญญาตรี หากนักศึกษาโอนลิขสิทธิ์ให้ มหาวิทยาลัย ก็
มหาลัยมีนโยบายเผยแพร่ลงสูเ่ ว็บสาธารณะหรือไม่ พบปั ญหางานถูก
จะเป็ นของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ในออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์
การเผยแพร่ลงสูเ่ ว็บสาธารณะหรื อไม่นนั ้ หากมหาวิทยาลัยจะเผยแพร่ก็คงเป็ น
แค่รายละเอียดผลงานโดยย่อ
ส่วนที่พบปั ญหางานถูกเผยแพร่ในออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์ ขณะนี ้ทางคณะไม่ได้ ทาการเผยแพร่แล้ วคะ
จะจัดทาแบบฝึ กหัดเป็ นเล่มและมีเกมบัตรคา จะขอจดอนุสิทธิบตั รได้ หรื อไม่
นัน?
้
1.ต้ องการพืช(อบแห้ ง)ที่กินได้ และหาได้ ทวั่ ไป เช่น ใบเตย หรื อสมุนไพร
อบแห้ งที่หาซื ้อได้ ตามตลาดทัว่ ไป เพื่อนาไปใช้ ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่
ศูนย์วิจยั ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ปลายทางต้ องการให้ ทา
ข้ อตกลงการใช้ ตวั อย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement: MTA)
- จะต้ องมีขนตอนและเอกสารที
ั้
่ต้องเตรียมการอย่างไรบ้ าง
- ต้ องยื่นในระดับมหาวิทยาลัยก็เสร็จสิ ้น หรื อต้ องดาเนินการต่อใน

แบบฝึ กหัดเป็ นเล่ม สามารถจดแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ได้
สาหรับการเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืช หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของพืช
ดังกล่าว เพื่อศึกษา ทดลอง หรื อวิจยั เพื่อประโยชน์ในทางการค้ า หรื อมิได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้ า จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายตาม
มาตรา 52 (กรณีเพื่อประโยชน์ทางการค้ า) และ มาตรา53 (กรณี มิใช่ทาง
การค้ า) ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึง่ เป็ นกฏหมายภายในประเทศ
ก่อน
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คำตอบ
ระดับประเทศต่อไป
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีมาตรา 52 ติดต่อที่สานักงาน
2.อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ MTA ( meterial transfer agrument ) บริ หารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา มข. (เบอร์ ภายใน มข. 42132-33)
-หากต้ องนาตัวอย่างพืชจากไทยไปทาวิจยั ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปนุ่ ต้ อง
กรณีมาตรา 53 ติอต่อที่กองบริ หารงานวิจยั มข. เพื่อจัดเตรี ยมเอกสารยื่นคา
เริ่ มต้ นทาอย่างไรบ้ าง มีเอกสารที่เกี่ยวข้ องอะไรบ้ าง
ขออนุญาตต่อสานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
- หากเป็ นตัวอย่างพืชตัวที่หาได้ ทวั่ ไปในตลาด กับตัวอย่างจากวนอุทยาน มี สาหรับการจัดทา MTA นัน้ เป็ นข้ อตกลงระหว่างหน่วยงานของผู้ให้ และผู้รับ
การจัดการเช่นเดียวกันหรือต่างกันอย่างไร
ตัวอย่างทางชีวภาพนัน้ ซึง่ ทาง มข. มีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แนะนา
- เนื ้อหาที่เขียนในเอกสารควรเป็ นอย่างไร
รูปแบบและแนวทางในการจัดทา MTA ซึง่ อยู่ในเว็บไซต์ของกองบริ หารงานวิจยั
- หากมีอาจารย์จากญี่ปนุ่ ต้ องการจะมาคุยเกี่ยวกับการทา MTA ระหว่างทัง้ มข. ผู้วิจยั สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยตรงกับกองบริ หาร
2 มหาวิทยาลัย สามารถทาได้ หรื อไม่ ต้ องติดต่อขอเข้ าพบกับใครเพื่อคุย งานวิจยั
รายละเอียด
กรณีที่นาพืชหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของพืชจากอุทยานแห่งชาติ มาเพื่อศึกษา
ทดลองหรื อวิจยั นอกจากจะต้ องขออนุญาตตาม พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 แล้ ว ยังต้ องยื่นคาขออนุญาตต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตามกฏหมายและระเบียบที่มีอยู่ โดยผู้วิจยั สามารถติดต่อ/สอบถามกับฝ่ าย
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สานักวิจยั
การอนุรักษ์ ป่าไม้ และพันธุ์พืช กรมอุทยานฯ โดยตรง (เบอร์ ติดต่อ 02-5610777
ต่อ 1460)
สาหรับการนาพืชหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของพืชออกนอกประเทศนัน้ อาจมี
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องตัวอื่นที่ต้องปฏิบตั ิอีก ซึง่ สามารถติดต่อสอบถามขอ
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ขอเรี ยนสอบถามว่า ขนมไข่ สามารถจดสิทธิบตั ร ได้ ไหมค่ะ

คำตอบ
คาแนะนาได้ ที่ กลุม่ งานบริการวิชาการ สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร (เบอร์ 02-9406670 ต่อ 128)

ก่อนอื่นขออธิบายคุณสมบัติสิ่งประดิษฐ์ / สูตรต่างๆ/ กรรมวิธีตา่ งๆ ที่จะยื่นคา
ขอสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ให้ เข้ าใจพอสังเขปดังนี ้
กรณีของสิทธิบตั ร จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. เป็ นการประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ (ต้ องไม่เคยปรากฎมาก่อนในโลก ในที่นี ้รวมถึง
หมายถึงต้ องไม่เคยเปิ ดเผยความใหม่ตอ่ สาธารณะก่อนวันยื่นคาขอ)
2. มีขนการประดิ
ั้
ษฐ์ ขึ ้นสูง (หมายถึง ต้ องไม่สามารถทาได้ งา่ ยโดยผู้พบเห็น
ทัว่ ไป หรื อต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ ที่มีมาก่อน)
3. สามารถนาไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทังหั
้ ตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชกรรม)
สาหรับกรณีคณ
ุ สมบัติของอนุสิทธิบตั ร จะมีเพียงข้ อ 1. และ ข้ อ 3 เท่านัน้
ที่นี ้กลับมาดูที่ขนมไข่ ที่จะนามารับการคุ้มครอง ว่ามีคณ
ุ สมบัติตามที่ได้ กล่าว
มาหรื อไม่ ถ้ าจะยื่นคาขอสิทธิบตั รต้ องมีทงั ้ 3 ข้ อ และถ้ ายื่นคาขออนุสทิ ธิบตั ร
จะต้ องมี 2 ข้ อ ดังที่ได้ กล่าวมา
1.กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั คิดค้ นเองซึง่ ได้ จากการวิจยั ระดับ
1. ต้ องแยกให้ ได้ ก่อนว่า กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ที่คิดค้ นขึ ้น มันทาให้ เกิด
ปริ ญญาเอก สามารถจดเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาได้ หรื อไหม ถ้ าได้ สามารถ
ทรัพย์สินทางปั ญญาตัวไหน ถ้ าทาให้ เกิดสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ เช่น ชุดอุปกรณ์

คำถำม
จดเป็ นอะไร
2. สามารถเข้ าไปทาการขอและดาเนินเรื่ องได้ ที่ มข. เลยใช่หรื อไม่

คำตอบ
สื่อการสอน ก็นาชุดอุปกรณ์สื่อการสอนนันมายื
้ ่นคาขอจดทะเบียน
สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ถ้ าปลายทางได้ ตารา/คูม่ ือ แนะแนวทางการจัดทา
กิจกรรมการจัดการการเรี ยนรู้ ก็สามารถนามายื่นคาขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์
ได้
2. กรณีที่เป็ นบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (และผลงานดังกล่าว มข.
เป็ นเจ้ าของสิทธิ) สามารถนามายื่นได้ ที่ สานักงานบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ทางปั ญญา มข. ได้ เลย (ทางสานักงานฯ จะช่วยเหลือในการยื่นคาขอให้ )
กรณีที่เป็ นบุคคลภายนอกสามารถติดต่อยื่นคาขอได้ ที่ กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา หรื อหากอยู่ตา่ งจังหวัดสามารถยื่นผ่านพาณิชย์จงั หวัดได้

