
 
 

หนวยทรัพยสินทางปญญา 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

มีหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของหนวยงานโดยใหบริการประสานงาน และอํานวยความสะดวกแก

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ในดานการรับ-สงหนังสือ ดานพัสดุ การจัดการประชุม การเดินทาง 

ประชาสัมพันธ ระบบประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ เพ่ือความคลองตัวในการติดตอประสานงานของ

บุคลากรภายในหนวยงาน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน 

2. เพ่ือดําเนินการบริหารและจัดการระบบอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

1.1 การบริหารและจัดการการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานใหมีความถูกตอง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

1.2 คุณภาพของหนวยงานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรภายในหนวยงานไดรับความสะดวกในการติดตอประสานงานและมีความสะดวกใน

การปฏิบัติงานมากข้ึน 

2.2 มีระบบบริการจัดการดานสารสนเทศท่ีนําไปใชในการดําเนินงาน 

 

กลุมเปาหมาย 

บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  



กระบวนการรับหนังสือภายในและภายนอก 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

บันทึกขอมูลการรบัหนังสือ 

ในทะเบียนรับและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

2. 

 

 

 

  

เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

3. 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 
1 วัน 

หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

4. 

 ทําสําเนาหนังสือรับ 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

และจัดสงหนังสือไปยัง 

ผูรับผิดชอบ 

5 นาที 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

5. 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบงานรับหนังสือและ 

ลงนามรับหนังสือในทะเบียนรบั 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

 

  

ลงทะเบียนรบั 

เกษียนหนังสือ 

 

เสนอหัวหนา 

สําเนาหนังสือ 

 

นําสงหนังสือ 



กระบวนการสงหนังสือภายใน 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 เขียนบันทึกขอความในลักษณะ

ของการเสนอ/สั่งการ/ติดตอ

ราชการระหวางเจาหนาท่ีหรือ

ระหวางหนวยงานภายใน 

1 วัน 
เจาหนาท่ีหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

2. 

 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 1 วัน 
หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

3. 

 

 

 

บันทึกขอมูลการสงหนังสือ 

ในทะเบียนสงและลงในระบบ

ออนไลน 

5 นาที 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

4. 

 ทําสําเนาหนังสือสง 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

และจัดสงหนังสือไปยัง 

หนวยงานตางๆ 

5 นาที 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

5. 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบงานรับหนังสือและ 

ลงนามรับหนังสือในทะเบียนรบั 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

 

 

  

ลงทะเบียนสง 

สําเนาหนังสือ 

 

นําสงหนังสือ 

บันทึกขอความ 

เสนอหัวหนา 



กระบวนการสงหนังสือภายนอก 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 เขียนขอความหรือจดบันทึก

ขอความในลักษณะของการ

เสนอ สั่งการ หรือติดตอราชการ

ระหวางเจาหนาท่ีหรือระหวาง

หนวยงานภายใน 

1 วัน 
เจาหนาท่ีหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

2. 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 
1 วัน 

หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

3. 

 

 

 

  

บันทึกขอมูลการสงหนังสือ 

ในทะเบียนสงและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

4. 

 

 

 

 

 

รองอธิการบด ีพิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 

1 วัน รองอธิการบด ี

5. 

 

 

 

 

 

อธิการบด ีพิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 

1 วัน 
อธิการบดี

มหาวิทยาลยั 

6. 

 ทําสําเนาหนังสือสง 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

และจัดสงหนังสือไปยัง 

หนวยงานตางๆ 

5 นาที 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

7. 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบงานรับหนังสือและ 

ลงนามรับหนังสือในทะเบียนรบั 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

 

ภาคผนวก 

 ไมมี 

ปรับปรุงเม่ือ 30/04/63 

บันทึกขอความ 

เสนอหัวหนา 

สําเนาหนังสือ 

 

นําสงหนังสือ 

เสนอรองอธกิารบด ี

เสนออธกิารบด ี

ลงทะเบียนสง 



 

งานจัดสรรการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 

มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานดําเนินการคนหา แสวงหา ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมอันเกิด

จากผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยการติดตอประสานงานกับหนวยงานท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเจรจาตอรอง ติดตาม ประเมิน และจัดสรรผลประโยชนเชิงพาณิชยจากการใชทรัพยสิน

ทางปญญา 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดระบบการคุมครอง และรักษาผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา หรือการระงับขอ

พิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 

2. ประสานงาน หรือเจรจาตอรอง เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนตอบแทนจากการใชผลงานทรัพยสินทาง

ปญญา 

3. มุงปฏิบัติงานใหสอดคลองตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

1.1 สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากผลการประดิษฐคิดคนอันเปนทรัพยสินทางปญญา 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 การประดิษฐคิดคนสรางสรรคผลงาน สามารถใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในเชิง

พาณิชยไดมากข้ึน 

2.2 สรางสรรคระบบการคุมครองสิทธิ์และการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 

 

กลุมเปาหมาย 

หนวยงานท้ังในและตางประเทศ  



กระบวนการใชประโยชนของผลงานทรัพยสินทางปญญา 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

รับหนังสือแสดงความประสงค

การใชประโยชนของผลงาน

ทรัพยสินทางปญญาจาก

หนวยงานภายนอก 

5 นาที 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

2. 

 

 

 

  

เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

3. 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 
1 วัน 

หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

4. 

 

ใหขอมูล รายละเอียดเก่ียวของ

กับสิทธิการใชประโยชนของ

ผลงานทรัพยสินทางปญญา 
1 วัน 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

5. 

 
เมื่อหนวยงานภายนอกขอ

อนุญาตใชสิทธิการใชประโยชน

ของผลงานทรัพยสินทางปญญา 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

6. 

 
เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชาพิจารณา 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

7. 

 
หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 

 

1 วัน 
หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

8. 

 
ผูประดิษฐ พิจารณาเง่ือนไขการ

อนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทาง

ปญญา 

 

1 วัน 
ผูประดิษฐผลงาน

ทรัพยสินทางปญญา 

9. 

 
งานจัดสรรการใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญาในเชิง

พาณิชย ประเมินมลูคาทาง

ทรัพยสินทางปญญา 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

 

รับหนังสือ 

เกษียนหนังสือ 

 

เสนอหัวหนา 

ใหขอมูลเบ้ืองตน 

 

รับหนังสือขอเสนอ 

 

เกษียนหนังสือ 

 

เสนอหัวหนา 

เสนอผูประดิษฐ 

ประเมินมูลคา 

 



ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

10. 

 

 

 

 

เจรจาตอรองระหวางหนวยงาน

ภายนอกกับผูประดิษฐ เพ่ือให

ไดมาซึ่งผลประโยชนตอบแทนจาก

การใชผลงานทรพัยสนิทางปญญา 

1-2 วัน 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

11. 

 
ลงนามสญัญา การอนุญาตใช

สิทธิผลติและจําหนายผลงาน

ทรัพยสินทางปญญา ระหวาง

มหาวิทยาลยัและผูรบัอนุญาต 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

12. 

 
จัดสรรผลประโยชนเชิงพาณิชย

จากการใชทรัพยสินทางปญญา 

 
1 วัน 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

13. 

 
ผูประดิษฐถายทอดเทคโนโลยี

ทรัพยสินทางปญญาแกผูรับ

อนุญาต 

1 วันข้ึนไป 
ผูประดิษฐผลงาน

ทรัพยสินทางปญญา 

14. 

 

 

 

  

เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา 
1 วัน 

เจาหนาท่ีงานจัดสรร

การใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย 

 

 

ภาคผนวก 

ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดสรร

ผลประโยชนในผลงานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2558 

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

แบบฟอรมในการดําเนินการ 

 1. แบบฟอรมขอมูลการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน (แบบ TLO_RUTS 05) 

2. แบบแสดงความประสงคการใชประโยชนของผลงานทรัพยสินทางปญญา (แบบ TLO_RUTS 06) 

3. แบบคําขอการอนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา (แบบ TLO_RUTS 07) 

4. แบบพิจารณาเง่ือนไขการอนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา (แบบ TLO_RUTS 08) 

5. แผนดําเนินงานในการใชประโยชนของทรัพยสินทางปญญา (แบบ TLO_RUTS 09) 

6. แบบการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี (แบบ TLO_RUTS 10) 

7. แบบฟอรมระบุสัดสวนการจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากการประดิษฐ (แบบ TLO_RUTS 11) 

 

ปรับปรุงเม่ือ 30/04/63 

เจรจาตอรอง 

ลงนามสญัญา 

 

ติดตามและประเมิน 

จัดสรรผลประโยชน 

 

ถายทอดเทคโนโลย ี

 



 

 

งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

มีหนาท่ีสนับสนุนและสงเสริม ใหอาจารย นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย            

ในการศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญาในสาขาตางๆ โดยใหความรูความ

เขาใจ คําปรึกษา คําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการจัดการการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ติดตอประสานงาน

กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงอํานวยความสะดวกแกอาจารย นักวิจัย บุคลากร หรือ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการจัดการการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม ใหอาจารย นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน

การศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญาในสาขาตางๆ 

2. เพ่ือใหความรูความเขาใจ รวมถึงใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับแนวทางการจัดการการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาแกอาจารย นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือดําเนินการจัดการการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายในมหาวิทยาลัย 

 

เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

1.1 เสริมสรางการประดิษฐ คิดคน และสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญาในสาขาตางๆ 

1.2 สงเสริมใหอาจารย นักวิจัย หรือบุคลากร นําการประดิษฐคิดคนเขาสูระบบการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 อาจารย นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ทรัพยสินทางปญญามากข้ึน 

2.2 มีระบบสืบคนสิทธิบัตรและติดตามผลการดําเนินงานของผลงานทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2.3 ดําเนินงานดานจัดการการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

กลุมเปาหมาย 

อาจารย นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  



กระบวนการย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

บันทึกขอมูลการรบัหนังสือ 

ในทะเบียนรับและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

2. 

 

 

 

ตรวจสอบความถูกตอง และ

หลักฐานประกอบ 10 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

3. 

 

เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา 

 

5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

4. 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 
1 วัน 

หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

5. 

 
รวบรวมเอกสารเพ่ิมเติมในการ

ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงานงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

6. 

 
เขียนบันทึกขอความ เพ่ือยื่น

เสนออธิการบดลีงนาม 

 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

7. 

 
หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 

 

1 วัน 
หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

8. 

 

 

 

  

บันทึกขอมูลการสงหนังสือ 

ในทะเบียนสงและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

9. 

 

 

 

 

รองอธิการบดี พิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 
1 วัน รองอธิการบด ี

 

 

ลงทะเบียนรบั 

เกษียน 

 

เสนอหัวหนา 

รวบรวมเอกสาร 

 

บันทึกขอความ 

เสนอหัวหนา 

ลงทะเบียนสง 

เสนอรองอธกิารบด ี

ตรวจสอบ 

 



ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

10. 

 

 

 

 

อธิการบดี พิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 
1 วัน 

อธิการบดี

มหาวิทยาลยั 

11. 

 
ทําสําเนาหนังสือสง 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

 

 

5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

12. 

 
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร ณ พาณิชยจังหวัด 

 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

13. 

 

 

 

 

แจงผลการดําเนินงาน ผาน

ระบบออนไลน 
10 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

 

  

สําเนาหนังสือ 

 

ยื่นจดทะเบียน 

แจงผล 

เสนออธกิารบด ี



กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

ดําเนินการลงทะเบียน

ระบหนังสือสั่งแกไขจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

2. 

 

 

 

ตรวจสอบคําขอ วาตรงกับ

ผลงานเรื่องใด 10 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

3. 

 

เขียนบันทึกขอความแจงการ

แกไขเพ่ิมเติม 

 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

4. 

 
หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 

 

1 วัน 
หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

5. 

 

 

 

  

บันทึกขอมูลการสงหนังสือ 

ในทะเบียนสงและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

6. 

 

 

 

สงหนังสือแจงการแกไขเพ่ิมเติม

ไปยังผูประดิษฐ ผานคณะ/

วิทยาลัยตนสังกัด 

5 นาที 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

7. 

 

 

 

ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคาํขอ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

 

45 วัน ผูประดิษฐ 

8. 

 

ดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสาร ใน

รายละเอียดการแกไขวาเปนไป

ตามคําสั่งของกรมทรัพยสินทาง

ปญญาหรือไม 

10 นาที 

เจาหนาท่ีงานงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

9. 

 
รวบรวมเอกสารเพ่ิมเติมในการ

ยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงานงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

 

ลงทะเบียนรบั 

ตรวจสอบ 

 

บันทึกขอความ 

เสนอหัวหนา 

ลงทะเบียนสง 

นําสงหนังสือ 

รวบรวมเอกสาร 

 

ดําเนินการแกไข 

ตรวจสอบ 



 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

10. 

 

เขียนบันทึกขอความ เพ่ือยื่น

เสนออธิการบดลีงนาม 

 

 

10 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

11. 

 
หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา พิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 

 

1 วัน 
หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

12. 

 

 

 

  

บันทึกขอมูลการสงหนังสือ 

ในทะเบียนสงและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

13. 

 

 

 

 

รองอธิการบดี พิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 
1 วัน รองอธิการบด ี

14. 

 

 

 

 

อธิการบดี พิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 
1 วัน 

อธิการบดี

มหาวิทยาลยั 

15. 

 
ทําสําเนาหนังสือสง 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

 

 

5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

16. 

 
ยื่นสงคําขอแกไขเพ่ิมเติม

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ 

พาณิชยจังหวัด 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

17. 

 

 

 

 

แจงผลการดําเนินงาน ผาน

ระบบออนไลน 
10 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

 

  

บันทึกขอความ 

เสนอหัวหนา 

ลงทะเบียนสง 

เสนอรองอธกิารบด ี

เสนออธกิารบด ี

สําเนาหนังสือ 

 

ยื่นแกไข 

แจงผล 



กระบวนการรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

บันทึกขอมูลการรบัหนังสือ 

ในทะเบียนรับและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

2. 

 

 

 

ตรวจสอบความถูกตอง และ

หลักฐานประกอบ 10 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

3. 

 

เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา 

 

5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

4. 

 

 

 

 

พิจารณาความถูกตอง 

และลงนามหอยทาย โดย

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญา 

1 วัน 
หัวหนาหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

5. 

 

 

 

 

พิจารณาความถูกตอง ความเปน

นวัตกรรมและงานสรางสรรค 

โดยคณะกรรมการทรัพยสินทาง

ปญญา 

1 วัน 
คณะกรรมการ

ทรัพยสินทางปญญา 

6. 

 
สําเนาเอกสารตางๆ จัดเก็บไวใน

ฐานขอมูลนวัตกรรมและงาน

สรางสรรคสําหรับนักศึกษา

ระบบออนไลน 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงานงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

7. 

 
จัดทําใบรับรองนวัตกรรมและ

งานสรางสรรคสําหรบันักศึกษา 

 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

8. 

 

นําสงใบรับรองนวัตกรรมและ

งานสรางสรรคสําหรบันักศึกษา 

ไปยังคณะ/วิทยาลัยตนสังกัด 

 

5 นาที 

เจาหนาท่ีงาน

สงเสริมการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

 

 

  

ลงทะเบียนรบั 

เกษียน 

 

ตรวจสอบ 

 

รับรองนวัตกรรม 

และงานสรางสรรค 

เสนอคณะกรรมการ 

สําเนาเอกสาร 

นําสงใบรับรองฯ 

 

เสนอหัวหนา 



ภาคผนวก 

ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการดําเนินการดานสิทธิบัตรหรือ         

อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ พ.ศ. 2549 

2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

3. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 

4. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

แบบฟอรมในการดําเนินการ 

 1. แบบแจงความจํานงการขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ TLO_RUTS 01) 

2. แบบคําขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  (แบบ สป/สผ/อสป/001ก) 

3. แบบคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก) 

4. แบบแจงความจํานงการขอรับรองนวตักรรมสําหรับนกัศึกษา (แบบ TLO_RUTS 03) 

5. หนังสือยินยอมมอบทรัพยสินทางปญญาในวิทยาพิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/โครงงาน

นักศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (แบบ TLO_RUTS 04) 

 

ปรับปรุงเม่ือ 01/05/63 

 

 


