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ผูสรางสรรคย่ืนผลงานอันมีลิขสิทธ์ิ 

ศูนยทรัพยสินทางปญญาตรวจสอบ
เอกสาร / ดําเนินการจัดทําเอกสาร
ประกอบการย่ืนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 

ศูนยทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ช้ัน 2 สํานักงานอธิการบดี อาคาร 2  
โทรศัพท/โทรสาร 043-202-733  

 ใชเวลา 1 วัน ในการดําเนินการ 
 - แบบคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ (แบบ ลข.01) 
 - หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ 
 - หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธ์ิ 
 - หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
 

สงเอกสารการขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไป
ยังสําน ักล ิขส ิทธิ ์ กรมทรัพยสินทาง
ปญญา  

กรมทรัพยสินทางปญญาใชเวลา 1 – 3 เดือน 
ในการออกหนังสือรับรองของสํานักลิขสิทธ์ิ 
 

สงเอกสารใหผูสรางสรรคลงนาม 

สงเอกสารใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
การถายทอดเทคโนโลยีลงนาม 

  ใชเวลา 1 วัน ในการดําเนินการ 
 

  ใชเวลา 1 วัน ในการดําเนินการ 
 



ข้ันตอนและคําแนะนําในการยื่นคําขอแจงขอมูลลขิสทิธิ์ 
 

 1. ผูมีความประสงคจะยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้ 
1.1)  แบบฟอรมประกอบคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  (สําหรบับุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
1.2)  ผลงานท่ีตองการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

- งานวรรณกรรม ใหใชสําเนาปกหนังสือ และสําเนาเอกสาร 5 หนาแรก และ 5 หนาสุดทาย หรือ

แผนซีดีท่ีบรรจุผลงาน (ถามี)  

- งานโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหใชสําเนา Source Code จํานวน 5 หนาแรก และ 5 หนาสุดทาย 

หรือแผนซีดีบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร  

- งานนาฏกรรม ใหใชแผนวีซีดีที่บรรจุผลงาน หรือภาพการแสดงพรอมคําบรรยายประกอบ

ทาทางทุกข้ันตอน  

- งานศิลปกรรม ใหใชภาพถายผลงาน หรือภาพรางผลงาน หรือภาพพิมพเขียว หากเปนงาน

ประติมากรรม ใหใชภาพถายผลงานท้ัง 4 ดาน [ดานซาย ดานขวา ดานหนา และดานหลัง]  

- งานดนตรีกรรม ใหใชแผนซีดีท่ีบรรจุผลงาน เอกสารเนื้อเพลงหรือโนตเพลง  

- งานโสตทัศนวัสดุ ใหใชแผนวีซีดี หรือแผนดีวีดี ท่ีบรรจุผลงาน  

- งานภาพยนตร ใหใชแผนวีซีดี หรือแผนดีวีดี ท่ีบรรจุผลงาน  

- งานสิ่งบันทึกเสียง ใหใชแผนซีดีท่ีบรรจุผลงาน  

- งานแพรเสียงแพรภาพ ใหใชแผนซีดี แผนวีซีดี หรือแผนดีวีดี ท่ีบรรจุผลงาน  

- งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ใหใชภาพถายผลงานหรือแผน

ซีดีท่ีบรรจุผลงาน  

1.3)  สําเนาบัตรผูสรางสรรคผลงาน (บัตรท่ีทางราชการออกใหมีเลขประจําตัว 13 หลัก ไดแก บัตร
ประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ ใบขับข่ี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

       - กรณีมีผุสรางสรรคผลงานรวมหลายคน ใหแนบสําเนาบัตร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด มา
พรอมกัน 

โดยยื่นเอกสารไดท่ีศูนยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี อาคาร 2  
โทรศัพท/โทรสาร 0-4320-2733 โทรศัพทมือถือ 08-6451-4455 e-mail : ip@kku.ac.th 

 2.  เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ไดแก  
 - แบบคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01) 
- หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ 
- หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์ 
- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

 3.  ศูนยทรัพยสินทางปญญาสงเอกสารใหผูสรางสรรคลงนาม 
4.  ศูนยทรัพยสินทางปญญาสงเอกสารใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีลงนาม  
5.  ศูนยทรัพยสินทางปญญาสงเอกสารไปยังสํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา 
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 คู่มือลิขสิทธิ์เล่มนี้ เป็นเอกส�รที่จัดทำ�เพื่อให้บุคล�กรมห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

และผูท้ีม่คีว�มสนใจด�้นทรพัยส์นิท�งปญัญ�ไดม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รคุม้ครองด�้น

ลขิสทิธิม์�กขึน้ ซึง่ในปจัจบุนัหล�ยประเทศรวมทัง้ประเทศไทยไดต้ระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของ

ก�รนำ�พ�ประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐ�นคว�มรู้ (Knowledge-based economy) ที่ให้

คว�มสำ�คญักบัทนุท�งปญัญ�และก�รบรหิ�รจดัก�รองคค์ว�มรูโ้ดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ทรพัยส์นิ

ท�งปัญญ�อันเป็นผลจ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ของคนในประเทศในก�รที่จะเสริมสร�้งคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศในเวทีก�รค้�โลก

 ส�ระเนื้อห�ในเอกส�รเล่มนี้จะเน้นเรื่องลิขสิทธิ์ ตลอดจนคำ�แนะนำ�ในก�ร 

เตรียมข้อมูลในก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผู้เขียนหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ผู้อ่�นจะส�ม�รถนำ�คว�มรู้ 

ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต่อไปในภ�ยภ�คหน้�
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ลิขสิทธิ์

 ลิขสิทธิ์ คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำ�ก�รใดๆ เกี่ยวกับง�นที่ผู้สร้�งสรรค์ได้ทำ�ขึ้น โดยก�รแสดงออกต�ม
ประเภทง�นลิขสิทธิ์ต่�งๆ  ลิขสิทธิ์เป็นง�นหรือคว�มคิดสร้�งสรรค์ในส�ข�วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม หรือ
ง�นอื่นใดในแผนกวิทย�ศ�สตร์ นอกจ�กนี้ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้งสิทธิ์ข้�งเคียง คือก�รนำ�เอ�ง�นด้�นสิทธิ์ออกแสดง เช่น 
นักแสดง ผู้บันทึกเสียง และสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ในก�รบันทึกหรือถ่�ยทอดเสียงหรือภ�พ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ง�น
ฐ�นข้อมูล (Database) คือ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้�นต่�งๆ 
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิในการทำาซำ้า หรือดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำาเนา งาน
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์โสตทศันวสัด ุ ภาพยนตร ์ และสิง่บนัทกึเสยีง  รวมทัง้สทิธิใ์นการใหป้ระโยชนอ์นัเกดิจาก
ลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์ 

1.  ประเภทของลิขสิทธ์ิ 

 กฎหม�ยลขิสทิธิใ์หค้ว�มคุม้ครองสำ�หรบัก�รแสดงออกซึง่คว�มคดิ (expression of idea) โดยประเภทของง�น
ที่ได้รับก�รคุ้มครองต�ม พรบ. ลิขสิทธิ์นี้ ส�ม�รถแบ่งเป็นประเภทต่�งๆ ดังนี้ 
 1.1 งานวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือ จุลส�ร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ป�ฐกถ� เทศน� คำ�ปร�ศรัยสุนทรพจน์ และ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 1.2 งานนาฏกรรม  ง�นเกี่ยวกับก�รรำ� ก�รเต้น ก�รทำ�ท่� หรือก�รแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องร�ว และ
  ให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 
 1.3 งานศิลปกรรม  โดยง�นศิลปกรรมนี้ยังแบ่งประเภทเป็นอีก  7 ประเภท ดังนี้
  1.3.1 ง�นจติรกรรม ไดแ้ก ่ง�นสร�้งสรรคร์ปูทรงทีป่ระกอบดว้ยเสน้ แสง ส ีหรอืสิง่อืน่ อย�่งใดอย�่งหนึง่
   หรือหล�ยอย่�งรวมกัน ลงบนวัสดุอย่�งเดียวหรือหล�ยอย่�ง
  1.3.2 ง�นประติม�กรรม ได้แก่ ง�นสร้�งสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริม�ตรที่สัมผัสและจับต้องได้ 
  1.3.3 ง�นภ�พพิมพ์ ได้แก่ ง�นสร้�งสรรค์ภ�พด้วยกรรมวิธีท�งก�รพิมพ์ และหม�ยคว�มรวมถึง
   แม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในก�รพิมพ์ด้วย
  1.3.4 ง�นสถ�ปัตยกรรม ได้แก่ ง�นออกแบบอ�ค�รหรือสิ่งปลูกสร้�ง ง�นออกแบบตกแต่ง
   ภ�ยในหรือภ�ยนอก ตลอดจนบริเวณของอ�ค�รหรือสิ่งปลูกสร้�ง หรือก�รสร้�งสรรค์ 
   หุ่นจำ�ลองของอ�ค�รหรือสิ่งปลูกสร้�ง
  1.3.5 ง�นภ�พถ่�ย ได้แก่ ง�นสร้�งสรรค์ภ�พที่เกิดจ�กก�รใช้เครื่องมือบันทึกภ�พโดยให้แสง
   ผ่�นเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้�งด้วยนำ้�ย�ซึ่งมีสูตรเฉพ�ะ หรือด้วยกรรมวิธีใดๆ  
   อันทำ�ให้เกิดภ�พขึ้น หรือก�รบันทึกภ�พโดยเครื่องมือหรือวิธีก�รอย่�งอื่น
  1.3.6 ง�นภ�พประกอบ แผนที่ โครงสร้�ง ภ�พร่�ง หรือง�นสร้�งสรรค์รูปทรงส�มมิติอันเกี่ยวกับ
   ภูมิศ�สตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทย�ศ�สตร์ 
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  1.3.7 ง�นศิลปประยุกต์ ได้แก่ ง�นที่นำ�เอ�ง�นต�ม (1) ถึง (6) อย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�ง
   รวมกันไปใช้ประโยชน์อย่�งอื่น นอกเหนือจ�กก�รชื่นชมในคุณค่�ของตัวง�นดังกล่�วนั้น  
   เชน่ นำ�ไปใชส้อย นำ�ไปตกแตง่วสัดหุรอืสิง่ของอนัเปน็เครือ่งใช ้หรอืนำ�ไปใชเ้พือ่ประโยชนท์�งก�รค�้ 
 1.4 งานโสตทัศนวัสด ุ ลำ�ดับของภ�พโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่�จะมีลักษณะอย่�งใด อันส�ม�รถที่จะ
  นำ�ม�เล่นซำ้�ได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รใช้วัสดุนั้น และให้หม�ยคว�มรวมถึงเสียง 
  ประกอบง�นนั้นด้วย ถ้�มี
 1.5 งานภาพยนตร์  เป็นลำ�ดับของภ�พ ซึ่งส�ม�รถนำ�ออกฉ�ยต่อเนื่องได้อย่�งภ�พยนตร์หรือส�ม�รถ
  บันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำ�ออกฉ�ยต่อเนื่องได้อย่�งภ�พยนตร์ และให้หม�ยคว�มรวมถึงเสียง 
  ประกอบภ�พยนตร์นั้นด้วย ถ้�มี
 1.6 งานสิ่งบันทึกเสียง ง�นอันประกอบด้วยลำ�ดับของเสียงดนตรี เสียงก�รแสดง หรือเสียงอื่นใด 
  โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่�จะมีลักษณะใด ๆ อันส�ม�รถที่จะนำ�ม�เล่นซำ้�ได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำ�เป็น 
  สำ�หรับก�รใช้วัสดุ
 1.7 ดนตรีกรรม ง�นเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่�จะมีทำ�นองและคำ�ร้องหรือ
  มีทำ�นองอย่�งเดียว และรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประส�นแล้ว 
  1.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ง�นที่นำ�ออกสู่ส�ธ�รณชนโดยก�รแพร่เสียงท�งวิทยุกระจ�ยเสียง 
  ก�รแพร่เสียงและหรือภ�พท�งวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่�งอื่นอันคล้�ยคลึงกัน
 1.9 งานอื่นใด อันเป็นง�นในแผนกวรรณคดี แผนกวิทย�ศ�สตร์ หรือแผนกศิลปะ

2.  สิ่งที่กฎหมายไม่ให้การคุ้มครอง

 กฎหม�ยลิขสิทธิ์นี้จะไม่ครอบคลุมถึงคว�มคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำ�ง�น หรือ 
แนวคว�มคิด หลักก�ร ก�รค้นพบ หรือทฤษฎีท�งวิทย�ศ�สตร์หรือคณิตศ�สตร์ โดย พรบ. ลิขสิทธิ์นี้ ได้กำ�หนดสิ่ง
ที่ไม่ถือว่�เป็นง�นอันมีลิขสิทธิ์ อันได้แก่
 2.1 ข่�วประจำ�วัน และข้อเท็จจริงต่�งๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่�วส�รอันมิใช่ง�นในแผนกวรรณคดี 
  แผนกวิทย�ศ�สตร์ หรือแผนกศิลปะ
 2.2 รัฐธรรมนูญ และกฎหม�ย
 2.3 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประก�ศ คำ�สัง่ คำ�ชีแ้จง และหนงัสอืโตต้อบของกระทรวง ทบวง กรม หรอืหนว่ยง�นอืน่ใด
  ของรัฐหรือของท้องถิ่น
 2.4 คำ�พิพ�กษ� คำ�สั่ง คำ�วินิจฉัย และร�ยง�นของท�งร�ชก�ร
 2.5 คำ�แปลและก�รรวบรวมสิ่งต่�งๆ ต�ม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยง�นอื่นใดของรัฐ
  หรือของท้องถิ่นจัดทำ�ขึ้น
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3. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

 3.1 ในฐ�นะผู้สร้�งสรรค์
 3.2 จ�กก�รจ�้งแรงง�น ง�นทีผู่ส้ร�้งสรรคไ์ดส้ร�้งสรรคข์ึน้ในฐ�นะพนกัง�นหรอืลกูจ�้ง ถ�้มไิดท้ำ�เปน็หนงัสอื
  ตกลงกนัไวเ้ปน็อย�่งอืน่ ใหล้ขิสทิธิใ์นง�นนัน้เปน็ของผูส้ร�้งสรรค ์แตน่�ยจ�้งมสีทิธนิำ�ง�นนัน้ออกเผยแพร ่
  ต่อส�ธ�รณชนได้ต�มที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งก�รจ้�งแรงง�นนั้น
 3.3 จ�กก�รจ้�งทำ�ของ ง�นที่ผู้สร้�งสรรค์ได้สร้�งสรรค์ขึ้นโดยก�รรับจ้�งบุคคลอื่น ให้ผู้ว่�จ้�งเป็นผู้มีลิขสิทธิ์
  ในง�นนั้น เว้นแต่ผู้สร้�งสรรค์และผู้ว่�จ้�งจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่�งอื่น
 3.4 ก�รดัดแปลง ง�นใดมีลักษณะเป็นก�รดัดแปลงง�นอันมีลิขสิทธิ์ต�มพระร�ชบัญญัตินี้โดยได้รับ
  อนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในง�นที่ได้ดัดแปลงต�มพระร�ชบัญญัตินี้  
  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้�ของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในง�นของผู้สร้�งสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง
 3.5 ก�รรวบรวม ง�นใดมลีกัษณะเปน็ก�รนำ�เอ�ง�นอนัมลีขิสทิธิต์�มพระร�ชบญัญตันิี ้ม�รวบรวมหรอืประกอบ
  เข้�กันโดยได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์ หรือเป็นก�รนำ�เอ�ข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งส�ม�รถอ่�น 
  หรือถ่�ยทอดได้โดยอ�ศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อื่นใดม�รวบรวมหรือประกอบเข้�กันห�กผู้ที่ได้รวบรวม 
  หรือประกอบเข้�กันได้รวบรวมหรือประกอบเข้�กันซึ่งง�นดังกล่�วขึ้นโดยก�รคัดเลือกหรือจัดลำ�ดับ 
  ในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนง�นของบุคคลอื่น ใผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้�กันนั้นมีลิขสิทธิ์ในง�นที่ได้ 
  รวบรวมหรือประกอบเข้�กันต�มพระร�ชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้�ของลิขสิทธิ์ 
  ที่มีอยู่ในง�น หรือข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดของผู้สร้�งสรรค์เดิมที่ถูกนำ�ม�รวบรวมหรือประกอบเข้�กัน
 3.6 ฐ�นะเปน็หนว่ยง�นของรฐั กระทรวง ทบวง กรม หรอืหนว่ยง�นอืน่ใดของรฐัหรอืของทอ้งถิน่ ยอ่มมลีขิสทิธิ์
  ในง�นที่ได้สร้�งสรรค์ขึ้นโดยก�รจ้�ง หรือต�มคำ�สั่งหรือในคว�มควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ 
  เป็นอย่�งอื่นเป็นล�ยลักษณ์อักษร
 3.7 ก�รรับโอน
 3.8 ท�งมรดก
4.  อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์

 อ�ยุลิขสิทธิ์ทั่วไป จะมีอยู่ตลอดอ�ยุของผู้สร้�งสรรค์ และมีต่อไปอีกห้�สิบปีนับแต่ผู้สร้�งสรรค์ถึงแก่คว�มต�ย
 ➢ กรณมีผีูส้ร�้งสรรคร์ว่ม  มอียูต่ลอดอ�ยขุองผูส้ร�้งสรรคร์ว่ม และมตีอ่ไปอกีห�้สบิปนีบัแตผู่ส้ร�้งสรรคร์ว่ม
  คนสุดท้�ยถึงแก่คว�มต�ย
 ➢ ในกรณีที่ผู้สร้�งสรรค์เป็นนิติบุคคล  จะมีอ�ยุห้�สิบปี นับแต่ผู้สร้�งสรรค์ได้สร้�งสรรค์ขึ้น
 ➢ ง�นสร้�งสรรค์ที่ผู้สร้�งสรรค์ใช้น�มแฝงหรือไม่ปร�กฏสร้�งสรรค์ จะมีอ�ยุห้�สิบปีนับแต่สร้�งสรรค์
  ง�นนั้นขึ้น
 ➢ ง�นภ�พถ่�ย โสตทัศนวัสดุ   ภ�พยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือง�นแพร่เสียงแพร่ภ�พ จะมีอ�ยุห้�สิบปี
  นับแต่สร้�งสรรค์ง�นนั้นขึ้น
 ➢ ง�นศิลปะประยุกต์  จะมีอ�ยุยี่สิบห้�ปีนับแต่สร้�งสรรค์ง�นนั้นขึ้น
 ➢ ง�นที่ได้สร้�งสรรค์ขึ้นโดยก�รจ้�ง หรือต�มคำ�สั่ง หรือในคว�มควบคุม จะมีอ�ยุห้�สิบปีนับแต่สร้�งสรรค์
  ง�นนั้นขึ้น
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5.  การละเมิดลิขสิทธิ์

 การละเมิดลิขสิทธิ์ คือ ก�รทำ�ซำ้�หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชนแก่ง�นอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับ
อนุญ�ตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หม�ยคว�มว่� ก�รทำ�ให้ปร�กฏต่อส�ธ�รณชน อ�จจะเป็นก�รทำ�ให้ปร�กฏ
ด้วยเสียงและหรือภ�พ ก�รจำ�หน่�ย หรือโดยวิธีอื่นใด
 โดยก�รละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ อ�จจะเป็นก�รละเมิดได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ ก�รทำ�ซำ้� ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ส�ธ�รณชน รวมทั้ง
ก�รนำ�ต้นฉบับหรือสำ�เน�ง�นดังกล่�วออกให้เช่� โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์
 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : คือ ก�รกระทำ�ท�งก�รค้� หรือก�รกระทำ�ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดก�รละเมิด
ลขิสทิธิด์งักล�่วข�้งตน้โดยผูก้ระทำ�รูอ้ยูแ่ลว้ ว่�ง�นใดไดท้ำ�ขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ แตก่ย็งักระทำ�เพือ่ห�กำ�ไร
จ�กง�นนั้น ได้แก่ ก�รข�ย มีไว้เพื่อข�ย ให้เช่� เสนอให้เช่� ให้เช่�ซื้อ เสนอให้เช่�ซื้อ เผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน แจก
จ่�ยในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อเจ้�ของลิขสิทธิ์และนำ�หรือสั่งเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร
 ➢ กรณีงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง นอกจ�กก�รทำ�ซำ้� ดัดแปลง ที่ถือเป็นก�รละเมิด
แลว้  พรบ.ลขิสทิธิน์ีย้งัไดก้ำ�หนดไวว้�่ก�รละเมดิง�นประเภทนีใ้หร้วมถงึก�รใหเ้ช�่ตน้ฉบบัหรอืสำ�เน�ง�นดงักล�่วดว้ย
 ➢ สำาหรับงานแพร่เสียงแพร่ภาพนั้น ก�รละเมิดง�นประเภทนี้ให้รวมถึง จัดทำ�โสตทัศนวัสดุ ภ�พยนตร์ 
สิ่งบันทึกเสียง หรือง�นแพร่เสียงแพร่ภ�พ ทั้งนี้ ไม่ว่�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน  แพร่เสียงแพร่ภ�พซำ้� ทั้งนี้ ไม่ว่�ทั้งหมด
หรือบ�งส่วน  จัดให้ประช�ชนฟังและหรือชมง�นแพร่เสียงแพร่ภ�พ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่�งอื่นใน
ท�งก�รค้�
 นอกจาก พรบ. ลขิสทิธิ ์ยงัไดก้ล�่วว�่ห�ก ผูใ้ดรูอ้ยูแ่ลว้หรอืมเีหตอุนัควรรูว้�่ง�นใดไดท้ำ�ขึน้ โดยละเมดิลขิสทิธิ์
ของผู้อื่น กระทำ�อย่�งใดอย่�งหนึ่งแก่ง�นนั้นเพื่อห�กำ�ไร  ให้ถือว่�ผู้นั้นกระทำ�ก�รละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้�ได้กระทำ�ดังต่อ
ไปนี้
  -  ข�ย มีไว้เพื่อข�ย เสนอข�ย ให้เช่� เสนอให้เช่� ให้เช่�ซื้อ หรือเสนอให้เช่�ซื้อ
  -  เผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน
  -  แจกจ่�ยในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่เจ้�ของลิขสิทธิ์
  -  นำ�หรือสั่งเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร
 ดังนั้นถึงแม้ว่�ไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำ�ก�รทำ�ซำ้�หรือดัดแปลงง�นอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ห�กทร�บว่�ง�นที่
ตนนำ�ม�เพื่อกระทำ�ก�รต�มข้อ 1-4 ข้�งต้นเป็นง�นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ท�งกฎหม�ยก็ให้ถือว่�เป็นผู้ที่ทำ�ก�รละเมิด
ลิขสิทธิ์เช่นกัน เช่น น�ยไก่ทร�บว่�ซีดีเพลงที่ตนเองนำ�ม�จ�กน�ยหน่อยเพื่อจำ�หน่�ยในร้�นนั้น เป็นซีดีที่น�ยหน่อย
ได้ทำ� copy โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์ แต่น�ยไก่ก็ยังนำ�ม�จำ�หน่�ยอยู่ เพร�ะถือว่�ตนเองไม่ได้เป็นผู้
ลงมือ copy กรณีนี้ก็ถือว่�น�ยไก่เป็นผู้ที่ทำ�ก�รละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกันกับน�ยหน่อย เพร�ะน�ยไก่ทร�บอยู่แล้วซีดีที่
น�ยหน่อยทำ�ม�นั้นเป็นสินค้�ละเมิดลิขสิทธิ์
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6 สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่นสำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 หลักการในการพิจารณาการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นง�นอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในง�นด้�นวรรณกรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้แทบจะ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่� ก�รละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆในเอเชีย
ที่มีก�รละเมิดสูง ซึ่งก่อนที่จะพูดถึงก�รกระทำ�อะไรที่ถือว่�เป็นก�รละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ต้องขอกล่�วถึง
คว�มหม�ยก่อน
 คว�มหม�ยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต�ม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537 ได้ให้คำ�จำ�กัดคว�มไว้ว่� หม�ยคว�มว่� คำ�สั่ง 
ชดุคำ�สัง่ หรอืสิง่อืน่ใดทีน่ำ�ไปใชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ำ�ง�นหรอืเพือ่ใหไ้ดร้บัผลอย�่งหนึง่
อย่�งใด ทั้งนี้ ไม่ว่�จะเป็นภ�ษ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด
 ก�รกระทำ�อย่�งใดอย่�งหนึ่งต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์ ถือว่�เป็นก�รละเมิด
 1. ทำาซำ้าหรือดัดแปลง
      ทำาซำ้า ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หม�ยถึง คัดลอกหรือทำ�สำ�เน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ�กสื่อบันทึกใด ไม่ว่�ด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นส�ระสำ�คัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นก�รจัดทำ�ง�นขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่�
ทั้งหมดหรือบ�งส่วน ซึ่งจะเห็นใช้คำ�ทับศัพท์กันบ่อยๆ ว่� copy ซึ่งก็มีคว�มหม�ยเดียวกันกับคำ�ว่�ทำ�ซำ้� 
 โดยก�รทำ�ซำ�้นัน้อ�จจะเกดิจ�ก�รใชง้�นไดห้ล�ยรปูแบบ เชน่ ก�รทำ�สำ�เน�โดยผูใ้ชง้�น ซึง่เปน็ก�รละเมดิลขิสทิธิ์
ซอฟตแ์วรท์ีเ่กดิขึน้บอ่ยทีส่ดุในกลุม่ผูใ้ชง้�น ไดแ้กก่�รทำ�สำ�เน�แจกจ�่ยระหว�่งผูใ้ชง้�น รวมทัง้ก�รตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์ง
ในคอมพิวเตอร์เกินจำ�นวนสิทธิที่ได้รับ แม้ว่�จะเป็นก�รกระทำ�จ�กซอฟต์แวร์ต้นฉบับของแท้ ก็ถือว่�เป็นก�รละเมิด 
 ดดัแปลง หม�ยคว�มว่� ทำ�ซำ้�โดยเปลีย่นรปูใหม ่ปรบัปรงุ แกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืจำ�ลองง�นตน้ฉบบัในสว่นอนัเปน็
ส�ระสำ�คญัโดยไมม่ลีกัษณะเปน็ก�รจดัทำ�ง�นขึน้ใหม ่ทัง้นี ้ไมว่�่ทัง้หมดหรอืบ�งสว่น โดยในสว่นทีเ่กีย่วกบัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้หม�ยคว�มรวมถึง ทำ�ซำ้�โดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอัน
เป็นส�ระสำ�คัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นก�รจัดทำ�ขึ้นใหม่  
 ในเรื่องของก�รทำ�ซำ้� หรือดัดแปลง นอกจ�กจะจะพิจ�รณ�ว่�เป็นก�รกระทำ�โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของ
ลิขสิทธิ์ สิ่งที่จะต้องพิจ�รณ�เป็นลำ�ดับต่อม�คือ คว�มเหมือนของง�นทั้งสองฝ�่ย ทั้งฝ�่ยที่เป็นเจ�้ของลิขสิทธิ์ และ
ฝ่�ยที่เป็นผู้ละเมิด
6. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

 กฎหม�ยลิขสิทธิ์ได้ว�งหลักไว้ในก�รยกเว้นก�รละเมิดลิขสิทธิ์ ว�่ถ้�ได้ทำ�ก�รละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นแต่ก�รกระทำ�
นัน้ไมถ่อืว�่เปน็คว�มผดิ ถ�้ก�รกระทำ�นัน้ไมข่ดัตอ่ก�รแสวงห�ประโยชนแ์ละไมก่ระทบกระเทอืนถงึสทิธอินัชอบดว้ย
กฎหม�ยของเจ้�ของลิขสิทธิ์เกินสมควร  ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่�วนี้ได้แก่
 6.1 วิจัยหรือศึกษ�ง�นนั้น อันมิใช่ก�รกระทำ�เพื่อห�กำ�ไร
 6.2 ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 6.3 ติชม วิจ�รณ์ หรือแนะนำ�ผลง�น
 6.4 เสนอร�ยง�นข่�วท�งสื่อส�รมวลชน
 6.5 ทำ�ซำ้� ดัดแปลง นำ�ออกแสดง หรือทำ�ให้ปร�กฏ เพื่อประโยชน์ในก�รพิจ�รณ�ของศ�ลหรือเจ้�พนักง�น 
  ซึ่งมีอำ�น�จต�มกฎหม�ย 
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7สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่นสำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 6.6 ทำ�ซำ้� ดัดแปลง นำ�ออกแสดง หรือทำ�ให้ปร�กฏโดยผู้สอน
 6.7 ทำ�ซำ้� ดัดแปลงบ�งส่วนของง�น หรือตัดทอนหรือทำ�บทสรุปโดยผู้สอนหรือสถ�บันศึกษ� 
 6.8 นำ�ง�นนั้นม�ใช้เป็นส่วนหนึ่งในก�รถ�มและตอบในก�รสอบ
 6.9 ก�รทำ�ซำ้�โดยบรรณ�รักษ์ของห้องสมุดซึ่งง�นอันมีลิขสิทธิ์ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อห�กำ�ไร 
 6.10 ก�รนำ�ง�นน�ฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชนต�มคว�มเหม�ะสม โดยมิได้
จัดทำ�ขึ้นหรือดำ�เนินก�ร เพื่อห�กำ�ไร
 นอกจากนั้นกฎหมายยังได้บัญญัติเพิ่มเติม ข้อยกเว้นก�รละเมิดลิขสิทธิ์กรณีก�รกระทำ�แก่โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ ไว้ดังนี้
 ➢ วิจัยหรือศึกษ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
 ➢ ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้�ของสำ�เน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
 ➢ ติชม วิจ�รณ์ หรือแนะนำ�ผลง�นโดยมีก�รรับรู้ถึงคว�มเป็นเจ้�ของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
 ➢ เสนอร�ยง�นข�่วท�งสือ่ส�รมวลชนโดยมกี�รรบัรูถ้งึคว�มเปน็เจ�้ของลขิสทิธิใ์นโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้
 ➢ ทำ�สำ�เน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำ�นวนที่สมควรเพื่อป้องกันก�รสูญห�ย
 ➢ ทำ�ซำ้� ดดัแปลง นำ�ออกแสดง หรอืทำ�ใหป้ร�กฏเพือ่ประโยชนใ์นก�รพจิ�รณ�ของศ�ลหรอืเจ�้พนกัง�นซึง่
  มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย
 ➢ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในก�รถ�มและตอบในก�รสอบ
 ➢ จัดทำ�สำ�เน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษ�ไว้สำ�หรับก�รอ้�งอิง หรือค้นคว้�

หนังสืออ้างอิง

1. พระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
2. เอกส�รก�รสอนชุดวิช�กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�. มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช, 2546
3. วศิษิฐ ์ศรพีบิลูย ์ (2548) “คำาอธบิายพรอ้มตวับทกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา” สำ�นกัพมิพท์พิยด� พมิพ์ครัง้ที ่3
4. ไชยยศ เหมะรัชตะ (2548) “ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” สำ�นักพิมพ์ นิติธรรม พิมพ์ครั้งที่ 5
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8 สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่นสำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 1. บคุล�กรมห�วทิย�ลยัขอนแกน่ ผูม้คีว�มประสงคจ์ะยืน่จดแจง้ลขิสทิธิ ์ใหย้ืน่เอกส�รดงัตอ่ไปนีท้ีส่ำ�นกัง�น
บริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�
  1.1 แบบฟอรม์ประกอบคำ�ขอยืน่จดแจง้ลขิสทิธิ ์(ส�ม�รถ download ไดจ้�ก http:// www.ip.kku.ac.th) 
  1.2 ผลง�นที่ต้องก�รยื่นจดแจ้ง 2 ชุด 
   - หนังสือ, ตำ�ร�, คู่มือต่�งๆ (ทำ�แป็นรูปเล่ม โดยมีคำ�นำ� ส�รบัญ พร้อมอ้�งอิง) 
   - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รสร้�งสรรค์ผลง�นโดยย่อ พร้อม  
   - ในกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ขอสำ�เน� Source Code ห�กมีจำ�นวนม�กกว่� 20 หน้� ให้เอ�
สำ�เน� Source Code เฉพ�ะ10 หน้�แรก และ 10 หน้�สุดท้�ย   
   1.3 สำ�เน�บัตรประช�ชน พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผู้สร้�งสรรค์ผลง�น
ร่วมหล�ยคน ให้แนบสำ�เน�บัตรประช�ชนขอผู้สร้�งสรรค์งทุกคน พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง 1 ชุด ม�พร้อมกัน
 2. เจ้�หน้�ที่จะดำ�เนินก�รจัดทำ�แบบฟอร์มคำ�ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และเอกส�รประกอบต่�งๆ จ�กนั้นส่งให้
ผู้สร้�งสรรค์และคณะลงน�ม
 3. ส่งเอกส�รให้รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิจัยและก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีลงน�ม  
 4. ส่งเอกส�รไปยังสำ�นักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�

  .....................................................................
  - ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆขั้นตอนที่ 1 -4 ใช้เวล�ประม�ณ 1- 2 สัปด�ห์
  - ระยะเวล�ก�รออกหนงัสอืรบัรองก�รแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิข์องสำ�นกัลขิสทิธิ ์กรมทรพัยส์นิท�งปญัญ�  
   ใช้เวล�ประม�ณ 1- 6 เดือน  (ขึ้นอยู่กับปริม�ณง�นของสำ�นักลิขสิทธิ์  กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�)
  - ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆทั้งสิ้น
       

ขั้นตอนและคำาแนะนำาในการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์
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9สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่นสำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มประกอบคำาขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ (สำาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
    
1. ชื่อผลง�น..............................................................................................................................................

2. ประเภทของง�นอันมีลิขสิทธิ์

  วรรณกรรม  ดนตรีกรรม

  น�ฏกรรม  ภ�พยนตร์

  ศิลปกรรม  ง�นแพร่เสียงแพร่ภ�พ

  โสตทัศนวัสดุ  ง�นอื่นใดในแผนกวรรณคดี  

  สิ่งบันทึกเสียง     แผนกวิทย�ศ�สตร์ หรือแผนกศิลปะ

                             

3. ร�ยชื่อผู้สร้�งสรรค์  และสถ�นที่ติดต่อ (กรณีมีม�กกว่� 7 คน ให้ใช้แผ่นต่อท้�ยได้)

ลำาดับที่ ชื่อ 

นามสกุล

เลขประจำา

ตัวบัตร

ประชาชน

ว/ด/ป 

เกิด

ที่อยู่ โทรศัพท์ ส่วนร่วม 

(%)

ลาย

เซ็นต์

ว / ด / ป

1

2

3

4

5

6

7

4.  ชื่อศูนย์วิจัยเฉพ�ะท�ง (เฉพ�ะกรณีที่ต้องก�รให้นับ KPI เป็นของศูนย์)

………………………………………………………………………………………………………………...……..................................

5. วนั/เดอืน/ปีทีส่ร้�งสรรค.์......................................................................................................................
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6. ก�รโฆษณ�ง�น (ก�รนำ�สำ�เน�ง�นออกจำ�หน่�ยโดยคว�มยินยอมของผู้สร้�งสรรค์ โดยสำ�เน� 

 มีจำ�นวนม�กพอสมควร)

  ยังไม่ได้โฆษณ�

  ได้โฆษณ�แล้วโดยโฆษณ�ครั้งแรกเมื่อวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

  ณ ประเทศ .................................................................................................................................

    

7.  ก�รแจ้ง / จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่�งประเทศ

  ไม่เคยแจ้งหรือจดทะเบียน  แจ้งหรือจดทะเบียนไว้ที่ประเทศ ( ระบุ ) ………………..…

    

8. ข้อมูลเพื่อประกอบก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

 - ระยะเวล�ในก�รสร้�งสรรค์................................................

 - จำ�นวนเงินที่ใช้ไป................................................................

    

9. ก�รสร้�งสรรค์นี้ได้รับทุนอุดหนุนจ�กหรืออยู่ภ�ยใต้ข้อตกลง หรือสัญญ�ใดๆ กับหน่วยง�น 

 ภ�ยนอกอื่นหรือไม่ (ให้ระบุ)     

 (    ) ไม่ได้รับก�รอุดหนุนใดๆ

 (    ) ทุนอุดหนุนงบประม�ณแผ่นดินปีงบประม�ณ...........................................................................

     (    ) ทุนอุดหนุนเงนิร�ยได้คณะ..........................................................ปงีบประม�ณ.........................

     (    ) ทุนอุดหนุนศูนย์วิจัยเฉพ�ะท�ง ปีงบประม�ณ..........................................................................

     (    ) ทุนจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ให้ระบุชื่อแหล่งทุน ปีที่ได้)...........................................................

     (    ) อื่นๆ (กรุณ�ระบุ).......................................................................................................................

10. ก�รอนุญ�ตให้ใช้ลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์

  ไม่เคยอนุญ�ตให้ใช้ลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์

  อนญุ�ตใหใ้ชล้ขิสทิธิ ์/ โอนลขิสทิธิใ์หแ้ก ่................... เมือ่วนัที ่.......เดอืน .............. พ.ศ. ...........

   อนุญ�ต / โอนลิขสิทธิ์ (แนบสำ�เน�สัญญ�หรือนิติกรรม)

    สิทธิทั้งหมด  สิทธิบ�งส่วน (ระบุ) ............................................

   อนุญ�ต / โอนลิขสิทธิ์ (แนบสำ�เน�สัญญ�หรือนิติกรรม)

    ตลอดอ�ยุลิขสิทธิ์   มีกำ�หนดเวล� (ระบุ) ......................... ปี

        

11.  ข้อมูลท�งก�รตล�ด

 a. บริษัทที่สนใจในผลง�น ได้แก่

  i. บริษัท ผู้ประส�นง�น โทรศัพท์  

  ii. บริษัท ผู้ประส�นง�น โทรศัพท์
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คู่มือลิขสิทธิ์

11สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่นสำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

12.  ร�ยละเอียดผลง�นโดยย่อ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

     

 หมายเหตุ: 

 1. ห�กมีเนื้อที่ไม่พอ และต้องก�รระบุร�ยละเอียดเพิ่ม ส�ม�รถแนบเอกส�รเพิ่มเติมหรือให้ใช้ 

  ใบต่อท้�ยได้

 2. ผลง�นทีป่ระกอบก�รยืน่จดแจง้ลขิสทิธิ ์ประเภทวรรณกรรม (หนงัสอื, ตำ�ร�, คูม่อืต�่งๆ) ทำ�เปน็ 

  รูปเล่มโดยมีคำ�นำ� ส�รบัญ พร้อมอ้�งอิง โดยจะมีเลขที่ ISBN หรือไม่มีก็ได้  

      - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รสร้�งสรรค์ผลง�นโดยย่อ  

   พร้อมสำ�เน� Source Code ห�กมีจำ�นวนม�กกว่� 20 หน้� ให้เอ�สำ�เน� Source Code 

   เฉพ�ะ 10 หน้�แรก และ 10 หน้�สุดท้�ย 
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ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดผลงานโดยย่อ

 หนังสือเล่มนี้คือ สม�ธิบำ�บัดในท�งจิตเวชศ�สตร์และสุขภ�พจิต จัดทำ�ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ที่จะประมวลศ�สตร์เกี่ยวข้องกับสม�ธิบำ�บัด โดยเนื้อห�ได้จ�กก�รรวบรวม ศึกษ�ค้นคว้�ตำ�ร� คำ�
สอนของครอู�จ�รย ์ผลง�นวจิยัทัง้ในและต�่งประเทศ ผสมผส�นกบัประสบก�รณข์องผูเ้ขยีนในด�้น
ก�รปฏิบัติสม�ธิและก�รบำ�บัดผู้ป่วยในคลินิก
 โดยเนือ้ห�ประกอบดว้ย คว�มรูพ้ืน้ฐ�นเรือ่งสม�ธ ิสรรีะวทิย�ของก�รทำ�สม�ธปิร�กฏก�รณ์
วทิย� ก�รจำ�แนกชนดิของก�รทำ�สม�ธ ิภ�วะท�งจติวญิญ�ณ ศ�สน�และก�รแพทยก์�รเปรยีบเทยีบ
จติบำ�บดัและสม�ธบิำ�บดั ก�รประยกุตใ์ชส้ม�ธบิำ�บดัในท�งคลนิกิ ก�รวดัผลของสม�ธใินท�งคลนิกิ 
ขอ้พจิ�รณ�พเิศษอืน่ๆ รวมทัง้แนวท�งก�รดำ�เนนิง�นจดัตัง้คลนิกิสม�ธบิำ�บดั และกรณศีกึษ�และมี
โปรแกรมก�รเปลี่ยนแปลงจิตสำ�นึกเพื่อคล�ยเครียดอยู่ในส่วนของภ�คผนวก ซึ่งผู้เขียนและคณะได้
สงัเคร�ะหข์ึน้และใชใ้นคลนิกิบำ�บดั โดยผูเ้ขยีนมุง่เนน้ใหค้ว�มรูแ้กผู่ท้ีส่นใจศกึษ�เกีย่วกบัสม�ธบิำ�บดั 
แตห่นังสอืเลม่นี้ยงัไมส่�ม�รถใชเ้ปน็คูม่อืฝึกปฏบิตัสิม�ธดิว้ยตนเองได ้จะตอ้งมีประสบก�รณต์รงใน
ก�รฝึกสม�ธิร่วมกับได้รับคำ�แนะนำ�ในก�รฝึกที่ถูกต้องจ�กครูผู้มีคว�มเชี่ยวช�ญก่อน
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ผู้เขียน  จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์

พิมพ์ครั้งแรก  พฤศจิกายน 2554

จำ�นวน  1,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย  สำานักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิมพ์ที่  หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จังหวัดขอนแก่น




