
 
 

 
 

ชื่อ/สกุล นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………. 
เลขประจําตวันกัศึกษา                  /  
 

เร่ือง   การรายงานตัวเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 
เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาตอ่หลักสูตร           นานาชาติ           ภาคปกติ          ภาคพิเศษ  
ระดับ         ป.เอก     ป.บัณฑิตชั้นสูง             ป.โท               ป.บัณฑิต 
สาขาวิชา…………………………………………………..…..…คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……………….………………..ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบและศึกษา กฎระเบียบ   พร้อมทั้งข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว       
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล    ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ   ข้อบังคับ  คําส่ังและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้กําหนด  หรือส่ังการทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าได้รายงานตัวเข้าศึกษา  และที่   
จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่า  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  และประกาศ       ดังกล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของข้อตกลงนี้ 
 เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดไว้     ข้าพเจ้ายินยอมศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ตามที่ได้กําหนด
ไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา   ซึ่งรวมถึงการออกฝึกภาคสนาม  การศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
เพื่อประกอบการศึกษาตามที่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา  และ / หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา  และ / หรือประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ / หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและ / หรือแนะนํา 
 เพื่อให้การศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ข้าพเจ้ายินยอมส่งมอบเอกสารใด ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยต้องการ และขอ
ยืนยันว่าเอกสารที่ส่งมอบเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย  มิได้มีการปลอมเอกสารแต่อย่างใด  ทั้งส่วนที่ได้แจ้งไว้แล้ว   
หรือที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป  (เช่น  หนังสือรับรองการจบการศึกษา  บันทึกผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์  บันทึกข้อตกลง
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ)  ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยตามเวลาที่กําหนด หากข้าพเจ้าขัดข้องและ / หรือ  มิได้ส่งเอกสาร
ตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดไว้  ข้าพเจ้ายินยอมให้บัณฑิตวิทยาลัย  ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาของข้าพเจ้าหรือ
ดําเนินการให้ข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยทันที และไม่ขอรับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ข้าพเจ้า           ยินดีเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษารายการต่าง ๆ ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เม่ือข้าพเจ้าเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ น้ี ข้าพเจ้ามีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล  เพียง ๑ หลักสูตรสาขาวิชาเท่าน้ัน 
 

 

 กรณีต้องการสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา กรุณาระบุเหตุผลทีแ่ท้จริงเพื่อเป็นข้อมูลแก่บัณฑติวิทยาลัย  
 
 

ข้าพเจ้า            ขอสละสิทธิใ์นการเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   เน่ืองจาก…………………….……………….......... 
.......................................................................................................................................................................................... 

(กรณีสละสิทธิ์เน่ืองจากสอบได้สถาบันอื่น    ขอความกรุณาระบุชื่อสถาบัน) 
         ขอแสดงความนับถือ 
      ………….…………………….. 
  วันที…่……/……..……/………… 

เอกสารหมายเลข ๑๐ 

บฑ. ๑๐  แบบรายงานตัวเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 



      เอกสารหมายเลข ๑๒  

 

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๒/๐๓๒๓๘ 

 
ถึง  นักศึกษาใหม่บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ด้วยในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาอาจจะต้องออกฝึกภาคสนามหรือปฏิบัติงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงเห็นสมควรต้องดําเนินการจัดทําหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็น     
หลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 โดยขอให้นักศึกษาใหม่บัณฑิตวิทยาลัย  ดําเนินการจัดทําหนังสือแสดงเจตนา  ดังน้ี 

๑. อ่านแบบหนังสือแสดงเจตนาให้เข้าใจ  กรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐาน  คือ 
๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  ทีล่งนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน    ๑     ชุด 
๑.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน  ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน     ๑     ชุด 
๑.๓ หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  สําเนาใบสําคัญการสมรส  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน 

ช่ือ – สกุล  ฯลฯ   จํานวน     ๑     ชุด 
๒. กรณีนักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต้องกรอกข้อความในส่วน  “กรณผีู้แสดงเจตนายังไม่บรรลุนิติ 

             ภาวะ”  ด้วย 
       ๓.   ในสว่นพยานสามารถให้เพ่ือนหรือญาติ  ลงนามในฐานะพยานได้  ๑  ช่ือ    และเจ้าหน้าทีบั่ณฑิตวิทยาลัย  
             ลงนาม  ๑  ช่ือ 
       ๔.   ใหนํ้าส่งหนังสือแสดงเจตนา  ณ  สถานที่รายงานตัว  คือ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ม.มหิดล   
             ศาลายา  จ.นครปฐม  ตามกําหนดวัน / เวลา  โดยขอให้ระบุรายละเอียดลงในเอกสาร  คือ 

๔.๑ เลขประจาํตัวนักศึกษา 
๔.๒ ช่ือ – สกุล 
๔.๓ สาขาวิชา / คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย 

   
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ๒๒  เมษายน ๒๕๕๖ 
   
 



     เอกสารหมายเลข ๑๒  

 
หนังสือแสดงเจตนา 

ทําที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ…………………. 

 
โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………อายุ…………..ปี

อยู่บ้านเลขที่……..…หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย…………….……ถนน………………..……แขวง/ตําบล………………………..…………….
เขต/อําเภอ……………...……..……….จังหวัด…………..…..….….………..รหัสไปรษณีย์......…..……โทรศัพท…์…….………………...
บุตรนาย……………………..…….…….บุตรนาง………….……….………………ขอทําหนังสือแสดงเจตนาต่อ มหาวิทยาลัยมหดิล 
ดังมีข้อความดังน้ี 
 ข้อ  ๑.   ข้าพเจ้าสมัครใจที่จะเข้าร่วมศึกษาดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงานภายนอก  คณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย…….…….…………………………........ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกําหนดของรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ง
อยู่ในหลักสูตรระดับ (  ) ป.เอก (  ) ป.บัณฑิตช้ันสูง (  ) ป.โท (  ) ป.บัณฑิต เลขประจําตัวนักศึกษา.……………………….
สาขาวิชา…………………………………………………………………………….…….ทั้งที่มีอยู่ในขณะน้ีและที่จะมขีึน้ในภายหน้า 
 ข้อ  ๒.   ในการศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงานภายนอกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……………………….………………… 
และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตามความในข้อ ๑   ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ
ประกาศของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……………..…………….……….และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิลโดยเคร่งครัด
ทั้งจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  ข้าพเจ้าจะไม่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายไม่ว่ากรณีใด ๆ แก่ตัวข้าพเจ้าและบุคคลอ่ืน 
 ในการศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงานภายนอกคณะ/สถาบนั/วิทยาลัย…………………….………………………………... 
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความในข้อ ๑ หากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเกิดจากการ
กระทําของข้าพเจ้า หรือจากบุคคลอ่ืนไมว่่าจะเป็นผลโดยตรงหรือต่อเน่ือง หรือที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ข้าพเจ้าจะมีสิทธ์ิได้รับเพียงเงินสงเคราะห์สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสิทธิประโยชน์จากการประกัน
อุบัติเหตุที่ข้าพเจ้า และ/หรือ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย......……………………..…..และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ทําประกันไว้เท่าน้ัน 
 ข้อ  ๓.   กรณี คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ………………….…..……………....และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ชําระเงินค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกแทนข้าพเจ้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติฝ่าฝืนความ   
ในข้อ ๒ วรรคแรก ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินค่าเสียหายแก่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย………………………………….
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕  ต่อปี นับจากวันที่ คณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย…………………………..……………………และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชําระเงินให้แก่บุคคลภายนอก 
นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายังต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการฝ่าฝืนน้ันด้วย 

…๒/ 



ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับน้ีครบถ้วนตลอดแล้ว      เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
     ลงช่ือ………………………………………………..ผู้แสดงเจตนา 
     (นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….) 
     ลงช่ือ……………………………………….......................พยาน 
     (นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….) 
     ลงช่ือ…………………………………………………….……..พยาน(สําหรับเจ้าหน้าที่) 
     (นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..) 
กรณีผู้แสดงเจตนายังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………….…….และ 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..เก่ียวข้องเป็น……….ของนาย/นาง/นางสาว….…….………………….........
นักศึกษาคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…………………..…………………………………และ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล    
ได้ทราบและเข้าใจความข้างต้นโดยตลอดแล้วยินยอมให้ 
นาย/นาง/นางสาว…………..…………………………………….เข้าร่วมศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงานภายนอก  คณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย……………………………………………………….และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกําหนดของรายวิชา
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในหลักสูตรระดับ (   ) ป.เอก  (   ) ป.บัณฑิตช้ันสูง  (   ) ป.โท  (   ) ป.บัณฑิต  
สาขาวิชา………………………………………………..….ได้และหาก นาย/นาง/นางสาว...................…….……………………….......
ฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับใด ๆ ของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย………………………………………………………………….
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว………..……….…………………………….……………...
และนาย/นาง/นางสาว......................……………….…ขอร่วมรับผิดชอบกับนาย/นาง/นางสาว...........................................
ทุกประการ 
 
       ลงช่ือ………………………………………..ผู้แทนโดยชอบธรรม 
       (นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….) 
       ลงช่ือ…………………………………………ผู้แทนโดยชอบธรรม 
       (นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..……) 
       ลงช่ือ………………………………………………………….....พยาน 
       (นาย/นาง/นางสาว………..…………………………………….…) 
       ลงช่ือ…………………………………..………………..……….พยาน 
       (นาย/นาง/นางสาว…………………………………….………..…) 

      
 
 
 

- ๒- 



            
 
 

บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรพัย์สินทางปญัญา 
 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขท่ี ๙๙๙   หมู่ท่ี ๕  ถนนพุทธมณฑล   สาย ๔     
ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ วันท่ี……....เดือน…….……………… พ.ศ. …..………  ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  เอ้ือมพร  มัชฌิมวงศ์   รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุปฏิบัติงานแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล  กับ นาย/นาง/นางสาว/ยศ……………………………………………………..………………..  
เกิดเม่ือวันท่ี.......เดือน................พ.ศ. ............อายุ.........ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  เลขประจําตัว                                                                          / 

หลักสูตร          ปริญญาเอก          ป.บัณฑิตชั้นสูง            ปริญญาโท   ป.บัณฑิต    ปริญญาตร ี  

สาขาวิชา………................................................... คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…..….…….………………………โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลง
ร่วมกันในการทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้  
 ข้อ ๑ นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนดหรือสั่งการในเรื่อง
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและที่จะประกาศต่อไป โดยวิธีการท่ีแนบท้ายหนังสือนี้ 
 ข้อ ๒ ในระหว่างท่ีนักศึกษาศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและก่อเกิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ.๒๕๕๔ นกัศึกษาตกลง
ยินยอมโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกล่าว รวมท้ังตกลงยินยอมให้ลิขสิทธ์ิในงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนตกแก่
มหาวิทยาลัยโดยทันทีและตลอดอายุการคุ้มครองสิทธินั้น 
 ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรผลประโยชน์จากสิทธิบัตร อนสุิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิให้แก่นักศึกษา     ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๔ ซ่ึงได้
รับทราบแล้วตามข้อ ๑ 
 ข้อ ๔ นักศึกษาต้องไม่เปิดเผยความรู้  ข้อมูล  และรายละเอียดในสาระสําคัญของการประดิษฐ์ กรรมวิธี  หรือแบบ
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงอาจนําไปสู่การขอรับสิทธิบัตรของผลงานท่ีเกิดข้ึนให้แก่บุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๕ นักศึกษาต้องไม่เผยแพร่งานซ่ึงนักศึกษารู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืน โดยการเผยแพร่นั้น เป็นไปเพื่อการค้าหรือแสวงหากําไร 
 บันทึกข้อตกลงน้ีทําข้ึนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน       ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้     
ลงนามไว้ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
................................................................มหาวิทยาลัยมหิดล  .......................................................................นักศึกษา 
(       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เอ้ือมพร  มัชฌิมวงศ์        )   (นาย/นาง/น.ส./ยศ. ....................................................) 
      รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ปฏิบัติงานแทน  
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
................................................................................พยาน  ...........................................................................พยาน 
(                  นายธวัชชัย  วงษ์บุตรดา                   )  (นาย/นาง/น.ส./ยศ. ...................................................) 
 

กรณีนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 ข้าพเจ้า.....................................................ซ่ึงเป็น  □  บิดา  □ มารดา  □  ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
ของ.....................................................................ได้ทราบข้อความในบันทึกข้อตกลงน้ีโดยตลอดแล้ว ขอแสดงความยินยอม       
ในการท่ี..............................................................................ได้ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ 
              ................................................................................. 
            (นาย/นาง/น.ส./ยศ. ....................................................)     บิดา / มารดา / 
                                                                       ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 

เอกสารหมายเลข ๑๓ 



            
                รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

  
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนดหรือสั่งการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและที่จะประกาศใช้ต่อไป ให้อ่าน/ขอสําเนาเอกสารได้จาก website หรือหน่วยงานต่อไปน้ี 
 (๑)   http://intranet.mahidol/ 
 (๒)   www.ip.mahidol.ac.th 
 (๓)   เลขานุการภาควิชาคณะ/สาํนักงานคณบดี 
 (๔)   กองกฎหมาย 
 (๕)   กองการเจ้าหน้าท่ี 
 (๖)   กองบริหารงานวิจัย 
 (๗)   กองทะเบียนและประมวลผล 
 (๘)   กองกิจการนักศึกษา 
 (๙)   กองบริการการศึกษา 
 (๑๐) กองคลัง 
 (๑๑) บัณฑิตวิทยาลัย 
 (๑๒) ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
 

บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรพัย์สินทางปญัญา 
 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขท่ี ๙๙๙   หมู่ท่ี ๕  ถนนพุทธมณฑล   สาย ๔     
ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ วันท่ี……....เดือน…….……………… พ.ศ. …..………  ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  เอ้ือมพร  มัชฌิมวงศ์   รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุปฏิบัติงานแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล  กับ นาย/นาง/นางสาว/ยศ……………………………………………………..………………..  
เกิดเม่ือวันท่ี.......เดือน................พ.ศ. ............อายุ.........ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  เลขประจําตัว                                                                          / 

หลักสูตร          ปริญญาเอก          ป.บัณฑิตชั้นสูง            ปริญญาโท   ป.บัณฑิต    ปริญญาตร ี  

สาขาวิชา………................................................... คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…..….…….………………………โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลง
ร่วมกันในการทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้  
 ข้อ ๑ นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนดหรือสั่งการในเรื่อง
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและที่จะประกาศต่อไป โดยวิธีการท่ีแนบท้ายหนังสือนี้ 
 ข้อ ๒ ในระหว่างท่ีนักศึกษาศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและก่อเกิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ.๒๕๕๔ นกัศึกษาตกลง
ยินยอมโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกล่าว รวมท้ังตกลงยินยอมให้ลิขสิทธ์ิในงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนตกแก่
มหาวิทยาลัยโดยทันทีและตลอดอายุการคุ้มครองสิทธินั้น 
 ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรผลประโยชน์จากสิทธิบัตร อนสุิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิให้แก่นักศึกษา     ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๔ ซ่ึงได้
รับทราบแล้วตามข้อ ๑ 
 ข้อ ๔ นักศึกษาต้องไม่เปิดเผยความรู้  ข้อมูล  และรายละเอียดในสาระสําคัญของการประดิษฐ์ กรรมวิธี  หรือแบบ
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงอาจนําไปสู่การขอรับสิทธิบัตรของผลงานท่ีเกิดข้ึนให้แก่บุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๕ นักศึกษาต้องไม่เผยแพร่งานซ่ึงนักศึกษารู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืน โดยการเผยแพร่นั้น เป็นไปเพื่อการค้าหรือแสวงหากําไร 
 บันทึกข้อตกลงน้ีทําข้ึนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน       ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้     
ลงนามไว้ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
................................................................มหาวิทยาลัยมหิดล  .......................................................................นักศึกษา 
(       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เอ้ือมพร  มัชฌิมวงศ์        )   (นาย/นาง/น.ส./ยศ. ....................................................) 
      รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ปฏิบัติงานแทน  
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
................................................................................พยาน  ...........................................................................พยาน 
(                  นายธวัชชัย  วงษ์บุตรดา                   )  (นาย/นาง/น.ส./ยศ. ...................................................) 
 

กรณีนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 ข้าพเจ้า.....................................................ซ่ึงเป็น  □  บิดา  □ มารดา  □  ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
ของ.....................................................................ได้ทราบข้อความในบันทึกข้อตกลงน้ีโดยตลอดแล้ว ขอแสดงความยินยอม       
ในการท่ี..............................................................................ได้ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ 
              ................................................................................. 
            (นาย/นาง/น.ส./ยศ. ....................................................)     บิดา / มารดา / 
                                                                       ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 

เอกสารหมายเลข ๑๓ 



            
                รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

  
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนดหรือสั่งการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและที่จะประกาศใช้ต่อไป ให้อ่าน/ขอสําเนาเอกสารได้จาก website หรือหน่วยงานต่อไปน้ี 
 (๑)   http://intranet.mahidol/ 
 (๒)   www.ip.mahidol.ac.th 
 (๓)   เลขานุการภาควิชาคณะ/สาํนักงานคณบดี 
 (๔)   กองกฎหมาย 
 (๕)   กองการเจ้าหน้าท่ี 
 (๖)   กองบริหารงานวิจัย 
 (๗)   กองทะเบียนและประมวลผล 
 (๘)   กองกิจการนักศึกษา 
 (๙)   กองบริการการศึกษา 
 (๑๐) กองคลัง 
 (๑๑) บัณฑิตวิทยาลัย 
 (๑๒) ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
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