
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

วาดวย  การดําเนินการดานลิขสทิธิ์ พ.ศ. 2546 
 

---------------------------------------------- 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานดานลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อประโยชน

ในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา อันเกิดจากการสรางสรรคงานของบุคลากรและมหาวิทยาลัย และ

สงเสริมใหมีการสรางสรรคงานดานทรัพยสินทางปญญา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (1) (2) และ 

(11)  แหงพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ .ศ .  2541 ประกอบกับมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 จึงวางระเบียบไว

ดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การดําเนนิการดานลิขสทิธิ ์

พ.ศ. 2546” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2546 เปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   “คณะ”   หมายถึง คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก 

หรือหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหหมายถึงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน   “

“คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะก ร ร มก า รบ ริ ห า ร ง า นด า น

ทรัพยสินทางปญญา 

  “ทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของ

มนุษย 

“ลิขสิทธิ์ “    หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใดๆ กับงาน

ที่ผู       สรางสรรคไดทําข้ึน 
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   “งานอันมีลิขสิทธิ์” หมายถึง ผลงานหรือความคิดสร างสรรคประ เภท

วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพร

ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ไมวางานดังกลาวจะแสดงออก

โดยวิธีหรือรูปแบบใดและรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร 

“ผูสรางสรรค”    หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดแก ขาราชการ 

ลูกจาง พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญหรือมอบหมายใหมา

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และไดทําหรือกอใหเกิดงานสรางสรรค อันมีลิขสิทธิ์   ที่มีลักษณะตามที่

กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์กําหนด 

   
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ขอ 4. ใหมหาวิทยาลัยเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึน โดย

หนาที่ หรือการจางหรือตามคําสั่ง หรืออยูในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถนํางาน

อันมีลิขสิทธิ์ไป  ทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน รวมถึงการอนุญาตใหผูอ่ืนใชลิขสิทธิ์ เวนแตจะได

ตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเปนอยางอื่นกับผูสรางสรรค กรณีงานอันมีลิขสิทธิ์เกิดจากผูสรางสรรคได

สรางสรรคข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนเงินจากองคกรหรือบุคคลใด ใหลิขสิทธิ์เปนไปตามขอตกลงนั้น  เวน

แตจะมีขอตกลงไวเปนอยางอื่น 

นั   กรณี กศึกษาไดสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย ใหงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นตกเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหคณะกรรมการที่ไดรับการ

แตงตั้งตามขอ 11 วางหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ขอ 5. ใหมหาวิทยาลัยมีสิทธิอนุญาตใหผูหนึ่งผูใดใชสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์  โดยจะได รับคาตอบแทนหรือไมก็ได  โดยมหาวิทยาลัยตองแจงใหผูสรางสรรค

งานทราบดวย 

  ขอ 6. ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามขอ 4 สามารถนํางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นออกเผยแพรตอ

สาธารณชนในนามของตนไดและมีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกลาว โดย

สามารถใชชื่อและตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยได   แตตองไมเปนการกระทําเพื่อแสวงหาผลกําไร 

  การเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหผูสรางสรรค

ใชชื่อและตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกลาว ผูสรางสรรคงานจะตอง

แสดงใหปรากฏถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไวในสวนที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
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ขอ 7. ผูสรางสรรคมีหนาที่ตองใหขอมูลความจริงเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และใหความ

ชวยเหลือหรือสนับสนุนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนตามระเบียบนี้ 

 ขอ 8. งานอันมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 

ผูใดละเมิดลิขสิทธิ์ ยอมมีความผิดและรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด 

 
หมวด 2 

การดําเนินงาน 
 

ขอ 9. ใหผูสรางสรรคนําผลงานที่ไดสรางสรรคข้ึน ไมวาในสาขาวิชาใด รูปแบบใด ไดจดแจง

ขอมูลลิขสิทธิ์หรือไมไดจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ไมวาจะเปนงานอันเกิดจากเงินงบประมาณ  เงินรายได หรือ

งานอันเกิดจากการไดรับเงินจากแหลงทุนใดๆ ก็ตาม มาขึ้นทะเบียนไวที่มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการ

จัดเก็บขอมูล และศึกษาคนควา 

ขอ 10. ให ผูสรางสรรคที่ประสงคจะขอจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ใหยื่นความประสงคพรอม

รายละเอียดของงานตอมหาวิทยาลัย 

ขอ11. ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

11.1     ประเมินคุณคาและความเปนไปไดเชิงพาณิชยของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
11.2     พิจารณางาน ที่จะขอจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

11.3     จัดทําสัญญา ขอตกลง หรือหนังสือระหวางผูสรางสรรคกับมหาวิทยาลัย 

  11.4    กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากงานอันมีลิขสิทธิ์  

เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อใหความเห็นชอบ 

5   กําหนดหลักเกณฑ   11. และวิธีการเกี่ยวกับคาใชจาย คาตอบแทน และการดําเนินการ

อ่ืนใด เพื่อใหเปนตามระเบียบนี้ 

11.6 แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคล  เพื่อดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

11.7 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
 

หมวด 3 
การจัดสรรผลประโยชน 

 

ขอ12. ผลประโยชนที่เกิดจากการสรางสรรคงานตามระเบียบนี้ ไดแก งานอันมีลิขสิทธิ์ ตาม

กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 
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ขอ 13. เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานในมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยจัดสรร

ผลประโยชน เนื่องจากการนําผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใชเชิงพาณิชยแกบุคคล และหนวยงานดังตอไปนี้ 

13.1 ผูสรางสรรค 

13.2 คณะ 

13.3 มหาวิทยาลัย 

    ใหคณะกรรมการตามขอ 11 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรผลประโยชน โดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ14. ใหการจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากการสรางสรรคงานตามระเบียบนี้ เปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ขอ 15. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ หรือที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตออธิการบดี 

เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ  คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

ประกาศ ณ วันที่          พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
        

  

  

 

            พลตํารวจเอก 

                                (เภา  สารสิน)         

                   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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