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การคุม้ครองลขิสทิธิ�ของงานวจิยั
และจรยิธรรมการใช ้        
ทรพัยส์นิทางปญัญา

กลัย ์กลัยาณมติร
สถาบนับม่เพาะวสิาหกจิ

27 กรกฎาคม 2558

บม่เพาะธุรกจิ
จากงานวจิยั

การจดัการ
ทรพัยส์นิทาง

ปญัญา

ประสานการ
ฝึกอบรมรว่ม

พฒันา
เครอืขา่ยรว่ม

ชมรม
ผูป้ระกอบการ

นกัศกึษา

โครงการอทุยาน
วทิยาศาสตร์

บรกิารของ 
MJUBI ที;เป็น
ประโยชนต์อ่
บคุลากรของ

แมโ่จ้

คูม่อืจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยฯ์

1. ดา้นการเรยีนการสอนและการปฏบิตัตินต่อ
นกัศกึษา

2. ดา้นความเป็นนกัวชิาการ

3. ด้านความรบัผิดชอบต่อองคก์รและการ
ป ฏิ บ ั ต ิ ต น ต่ อ เ พื; อ น ร่ ว ม ง า น แ ล ะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

4. ดา้นความรบัผดิชอบตอ่ชุมชนและสงัคม

การกระทําผดิจรรยาบรรณ ซึ;งอย่างนอ้ยใหถ้อืวา่เป็น
การกระทาํผดิจรรยาบรรณอยา่งรา้ยแรง
1. การนําผลงานทางวชิาการของผูอ้ ื;นมาเป็นของตน

โดยมชิอบ
2. .....
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จฬุาฯ เพกิถอนปรญิญาดษุฎบีณัฑติ 
"ผอ.สํานกังานนวตักรรม” 

“การสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิและพบว่าวทิยานพินธ์
ดงักลา่วไดม้กีารคดัลอกผลงานจากเอกสารวจิยัหรอื
บทความอื;นอย่างมีนยัสําคญัและในส่วนที;เ ป็น
สาระสําคญั ซึ;งการกระทําดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการ
ลอกเลยีนวรรณกรรมโดยมชิอบ (Plagiarism)” 

โดยอธกิารบดจีฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

หวัขอ้นําเสนอ

• การใชง้านลขิสทิธิ�ในการเรยีนการสอน 
และงานวจิยัอยา่งมจีรรยาบรรณ

• ตวัอยา่งกรณีศกึษา

อาจารยก์บัทรพัยส์นิทางปญัญา

สอนหนงัสอื ทํานุบํารงุฯบรกิารวชิาการทําวจิยั
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคาํสอน
หนงัสอื
ตาํรา
สื;อการสอน 
สื;อการสอน (สิ;งประดษิฐ)์

ขอ้เสนอโครงการ
รายงานความกา้วหนา้
รายงานฉบบัสมบรูณ์
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
องคค์วามรูท้ ี;ไดจ้ากงานวจิยั
   ส ิ;งประดษิฐใ์หม่
   กระบวนการใหม่
   การใชป้ระโยชนใ์หม่คูม่อืการฝึกอบรม

เอกสารการฝึกอบรม

ลขิสทิธิ�
สทิธบิตัร

ประโยชนจ์ากการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ�
ระดบับคุลากร
1. คดิเป็นภาระงานวจิยัและผลงานวชิาการ ตามโปรแกรม APS 

ver.2.2 เร ิ;มรอบการประเมนิ 1/2555 จนถงึปจัจบุนั

ภาพถา่ย คดิเป็น 0.03 ช ั;วโมงทาํการ/สปัดาห์
    ส ิ;งพมิพ ์ คดิเป็น  0.20  ช ั;วโมงทาํการ/สปัดาห์
    ส ิ;งเขยีน  คดิเป็น  0.40  ช ั;วโมงทาํการ/สปัดาห์
    โสตทศันวสัด/ุสื;อมลัตมิเีดยีรอ์ ื;นๆ  
                  คดิเป็น 0.40  ช ั;วโมงทาํการ/สปัดาห์

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  คดิเป็น 0.6 ช ั;วโมงทาํการ/สปัดาห์
หนงัสอื   คดิเป็น 0.80  ช ั;วโมงทาํการ/สปัดาห์
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2. ประกาศความเป็นผูท้รงลขิสทิธิ� (เจา้ของ) ไวก้บัหน่วยงาน
ของรฐั พร้อมได้หนงัสือรบัรองลิขสิทธิ�เพื;อใช้อ้างอิง 
(ประกาศวา่ไมไ่ดล้อกเลยีนแบบใคร)

3. เพิ;มความม ั;นใจใหก้บัผูต้อ้งการขออนุญาตใชส้ทิธใินงาน
อนัมลีขิสทิธิ�

4. อาจใชเ้ป็นหลกัทรพัยป์ระกอบการขอกูเ้งนิในโครงการแปลง
ทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นทนุ

ประโยชนจ์ากการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ�
ระดบับคุลากร

การใชง้านลขิสทิธิ�ในการเรยีน
การสอนและงานวจิยัอยา่งมี

จรรยาบรรณ

.จรรยาบรรณ [จนัยาบนั] 
น. ประมวลความประพฤตทิี;ผูป้ระกอบอาชพีการงาน
แต่ละอย่างกําหนดขึcน เพื;อรกัษาและส่งเสรมิเกยีรติ
คุณชื;อเสยีงและฐานะของสมาชกิ อาจเขยีนเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรหรอืไมก่็ได้

จรยิธรรม [จะรยิะทาํ]
น .  ธ ร ร ม ที; เ ป็ น ข้อ ป ร ะ พ ฤ ติป ฏิบ ัต ิ  ศ ีล ธ ร ร ม             
กฎศลีธรรม

ที;มา: พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

.

พืcนฐานงานอนัมลีขิสทิธิ� 
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ลขิสทิธิ� !!!!
ไมใ่ชท่รพัยส์นิทางปญัญาเพยีงประเภทเดยีว

ลขิสทิธิ� คอืทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทหนึ;งเทา่น ัcน

เครื;องหมายการคา้ 

(Trademark)

แบบผงัภูมวิงจรรวม 

(Layout-Designs of Integrated Circuit)

สิ;งบง่ชีcทางภูมศิาสตร ์
(Geographical Indication)

สทิธบิตัร 

(Patent) 

ภมูปิญัญาทอ้งถิ;นไทย 

(Thai Traditional Knowledge)
ลขิสทิธิ� 

(Copyright)
ความลบัทางการคา้ 

(Trade Secret)

จดทะเบยีนใหไ้ดส้ทิธ ิ

ข ึcนทะเบยีนจดแจง้สทิธิ

ทรพัยส์นิทางปญัญาในประเทศไทย   
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์

กรมวชิาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- การคุม้ครองพนัธุพ์ชื (Plant Variety Protection) 

สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กระทรวงสาธารณสขุ

- ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 

  (Thai Traditional Medicine and Practice)

ลขิสทิธิ�
หมายถงึ สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวที;จะกระทํา      
การใดๆเกี;ยวกบังานที;ผูส้รา้งสรรคไ์ดท้ําข ึcน 
โดยการแสดงออกตามประเภทงานลขิสทิธิ�
ตา่งๆ 9 ประเภท         (พรบ. ลขิสทิธิ� พ.ศ.2537)

การไดม้าซึ;งลขิสทิธิ�
ลขิสทิธิ�เกดิข ึcนโดยทนัท ี(อตัโนมตั)ิ ต ัcงแตผู่ส้รา้งสรรค์
ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานโดยไมต่อ้งจดทะเบยีน
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เจา้ของลขิสทิธิ�มสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีว ดงัตอ่ไปนีc

1. ทาํซํ cาหรอืดดัแปลง
2. เผยแพรต่อ่สาธารณชน
3. ใหเ้ชา่ หรอืสําเนา
4. ใหป้ระโยชนอ์นัเกดิจากลขิสทิธิ�แกผู่อ้ ื;น
5. อนุญาตใหผู้อ้ ื;นใชส้ทิธติาม 1 . 2. หรอื 3.

สทิธขิองผูส้รา้งสรรค์

ลขิสทิธิ�สามารถโอนสว่นใดสว่นหนึ;งหรอืท ัcงหมดใหแ้ก่
ผู ้อ ื;นได้ โดยอาจกําหนดเวลา หรือตลอดอายุการ
คุม้ครองลขิสทิธิ�ก็ได้

อายกุารคุม้ครองลขิสทิธิ�

• โดยท ั;วไปคุม้ครองตลอดอายผุูส้รา้งสรรค ์
  + 50 ปี  ท ัcงคนเดยีว หรอืหลายคน

• กรณีนติบิคุคล 50 ปี นบัจากสรา้งสรรคง์าน

• งานศลิปะประยกุต ์25 ปี นบัจากสรา้งสรรคง์าน

(พรบ. ลขิสทิธิ� พ.ศ.2537)

1. การแสดงออกซึ;งความคิดออกมาเ ป็น
รูปธรรม (expression of ideas) มใิช่
คุม้ครองที;ความคดิโดยตรง

2. สรา้งสรรคง์านขึcนมาดว้ยตวัเอง โดยมไิด้
ลอกเลยีนแบบผูใ้ด (originality) 

3. เขา้ขา่ยงานอนัมลีขิสทิธิ� 9 ประเภท

เง ื;อนไขการคุม้ครองในงานอนัมลีขิสทิธิ�

• งานวรรณกรรม เชน่หนงัสอื ส ิ;งพมิพ ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

• งานนาฎกรรม เชน่งานเกี;ยวกบัการรํา เตน้ 

• งานศลิปกรรม เชน่ งานสถาปตัยกรรม งานภาพถา่ย ฯลฯ

• งานดนตรกีรรม เชน่ ทํานอง เนืcอรอ้ง โนต้เพลง

• งานโสตทศันวสัด ุเชน่ วดีโีอเทป 

• งานภาพยนตร์

• งานสิ;งบนัทกึเสยีง เชน่ เทปเพลง CD

• งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ เชน่ ทางวทิยุ หรอืโทรทศัน์

• งานอื;นใดในแผนกวรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์หรอืศลิปะ

งานสรา้งสรรคท์ ี;มลีขิสทิธิ� 9 ประเภท
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งานที;ไมถ่อืเป็นงานลขิสทิธิ�
1. ขา่วประจาํวนัและขอ้เท็จจรงิที;เป็นเพยีงขา่วสาร

2. รฐัธรรมนูญ และกฎหมาย

3. ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คําส ั;ง คําชีcแจง หนงัสอื
โตต้อบของกระทรวง ทบวง กรม หรอืหนว่ยงานอื;นใด
ของรฐัหรอืทอ้งถิ;น

4. คาํพพิากษา คาํส ั;ง คาํวนิจิฉยั รายงานทางราชการ

5. คําแปลและการรวบรมสิ;งต่างๆ ตามข้อ 1-4 ซึ;ง
กระทรวง ทบวง กรม หรอืหนว่ยงานอื;นใดของรฐัหรอื
ทอ้งถิ;นจดัทาํขึcน

การใชง้านลขิสทิธิ�อยา่งมี
จรรยาบรรณ 

ทราบวา่ ใครคอืเจา้ของลขิสทิธิ�

ทราบวา่ ใครเป็นเจา้ของงานลขิสทิธิ�

ผูส้รา้งสรรค ์vs เจา้ของลขิสทิธิ�

1. รบัจา้งบคุคลอื;น
ผูว้่าจา้งเป็นเจา้ของลขิสทิธิ� เว ้นแต่ตกลงเป็น
อยา่งอื;น

2.  ทาํในฐานะพนกังานหรอืลกูจา้ง
ลูกจา้งเป็นเจา้ของลขิสทิธิ� เวน้แต่ตกลงทําเป็น
หนงัสอืไวเ้ป็นอยา่งอื;น
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ผูส้รา้งสรรค ์vs เจา้ของลขิสทิธิ�

3. ทําในฐานะการจา้งหรอืตามคําส ั;งหรอืในความ
ควบคุมของตน จากกระทรวง ทบวง กรม หรอื
หนว่ยงานอื;นใดของรฐัหรอืทอ้งถิ;น
หน่วยงานเป็นเจา้ของลขิสทิธิ� ยกเวน้ไดต้กลง
เป็นอยา่งอื;นเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ทราบวา่ ใครเป็นเจา้ของงานลขิสทิธิ�

ผูใ้หท้นุเป็น
เจา้ของผูเ้ดยีว

วช. 
รบัตรง

สวก.

สสวท.

สกว.

หน่วยงาน
ใหท้นุภาครัฐ

หน่วยงานวจิัยภาครัฐ 
มหาวทิยาลยั 

หรอืบรษิัทเอกชน

ทรัพยส์นิทาง
ปัญญา (IP)

ความเป็นเจา้ของ IP

สวทช.

วช. 
งบประมาณแผน่ดนิประจําปี

สกอ.

เกี;ยวขอ้งกบัความ
ยุง่ยากในการ
บรหิารจดัการ IP

ทราบ ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ�
สําหรบับคุลากรในสถาบนัการศกึษา

(พรบ. ลขิสทิธิ� พ.ศ.2537)

• วจิยัหรอืศกึษางานน ัcน อนัมใิชก่ารกระทาํเพื;อหากําไร

• ใชเ้พื;อประโยชนข์องตนเอง หรอืเพื;อประโยชนข์อง
   ตนเองและบคุคลอื;นในครอบครวัหรอืญาตสินทิ

• ตชิม วจิารณ ์หรอืแนะนําผลงานโดยมกีารรบัรูถ้งึ
   ความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ�ในงานน ัcน

ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ� ม.32, 35
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• ทาํซํ cา ดดัแปลง นําออกแสดง หรอืทาํใหป้รากฏ โดย
   ผูส้อนเพื;อประโยชนใ์นการสอนของตน อนัมใิชก่าร
   กระทาํเพื;อหากําไร

• ทาํซํ cา ดดัแปลงบางสว่นของงาน หรอืตดัทอน หรอื
   ทาํบทสรปุโดยผูส้อน หรอืสถาบนัศกึษา เพื;อแจกจา่ย
   หรอืจาํหนา่ยแกผู่เ้รยีนในช ัcนเรยีนหรอืในสถาบนั
   การศกึษา ท ัcงนีc ตอ้งไมเ่ป็นการกระทาํเพื;อหากําไร

• นํางานน ัcนมาใชเ้ป็นสว่นหนึ;งในการถามและตอบใน
   การสอบ

ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ� ม.32, 35 (ตอ่)

ทราบ การใชง้านลขิสทิธิ�อยา่ง       
เป็นธรรม

(คูม่อืการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม กรมทรพัยส์นิทางปญัญา)

หลกัการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
ในการเรยีนการสอน 
1. คํานงึถงึวตัถุประสงค ์ความเหมาะสม และลกัษณะ

งานลขิสทิธิ�    เกณฑค์อืไมเ่ป็นการแสวงหากําไร

2. คํานงึถงึผลกระทบต่อการตลาดและมูลค่าลขิสทิธิ� 
เกณฑ์คือไม่กระทบกระเทือนสิทธิอนัชอบด้วย
กฎหมายของเจา้ของสทิธเิกนิสมควร

3. คํานึงถงึปรมิาณการใช้งานและสดัส่วนของงาน    
เกณฑค์อืไม่ขดัต่อการแสวงหาประโยชนจ์ากงาน
อนัมลีขิสทิธิ�ตามปกตขิองเจา้ของสทิธิ

แนวทางปรมิาณการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
ในการเรยีนการสอน

1. ภาพยนตรแ์ละโสตทศันวสัดุ
1.1 การนําออกฉาย

   ผูส้อนนําออกใหผู้เ้รยีนในช ัcนชมไดไ้ม่จํากดั
จาํนวนคร ัcงและความยาวแตง่านที;ฉายตอ้งมลีขิสทิธิ� 
ไมแ่สวงกําไร และทาํเพื;อประโยชนก์ารสอน
1.2 การทาํสําเนา

   ผูส้อนทําสําเนาได ้ถา้ไม่สามารถซืcองานอนัมี
ลขิสทิธิ�ได้

   ผูเ้รยีนทําสําเนาไดไ้ม่เกนิ 10% หรอื 3 นาท ี
(แลว้แตจ่าํนวนใดนอ้ยกวา่) จากงานอนัมลีขิสทิธิ�
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2. รปูภาพและภาพถา่ย

2.1 ใชไ้ด ้1-5 ภาพ/ผูส้รา้งสรรค ์1 ราย หรอื 10%

2.2 ผูส้อนและผูเ้รยีน    ดาวนโ์หลดภาพจาก 
           อนิเทอรเ์น็ต เพื;อการศกึษาไดเ้ทา่กบั 2.1  แต ่       
           อพัโหลดกลบัขึcนอนิเทอรเ์น็ตไมไ่ด ้ยกเวน้ไดร้บั
           อนุญาต

แนวทางปรมิาณการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
ในการเรยีนการสอน

3. วรรณกรรม/สิ;งพมิพ์

3.1 ผูส้อนทาํสําเนาได ้1 ชดุ สําหรบัสอนเตรยีม       
           การสอน หรอืใชใ้นการวจิยั

       - 1 บท จากหนงัสอื 1 เลม่
            - บทความ 1 บท จากนติยสาร วารสาร  
     หนงัสอืพมิพ์
            - เร ื;องส ัcน 1 เร ื;อง
            - แผนภมู ิกราฟ แผนผงั ภาพวาด รปูภาพ จาก

หนงัสอื นติยสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์1 ภาพ

แนวทางปรมิาณการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
ในการเรยีนการสอน

3. วรรณกรรม/สิ;งพมิพ ์(ตอ่)

3.2 ผูส้อนทาํสําเนาจาํนวนมากเพื;อใชใ้นหอ้งเรยีน
      ทาํได ้ 1 ชดุ ตอ่ นศ. 1 คน  สําเนาที;ทาํไมย่าว   

           เกนิไป ระบรุบัรูค้วามเป็นเจา้ของลขิสทิธิ�ในสําเนา 
           ทกุฉบบั            

   3.2.1 รอ้ยกรอง 
                      - บทกว ีไมเ่กนิ 250 คํา พมิพแ์ลว้
     ไมเ่กนิ 2 หนา้ๆ ละ 2,000 ตวัอกัษร
                      - บทกวขีนาดยาว ตดัตอนไมเ่กนิ 250 คํา
            

แนวทางปรมิาณการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
ในการเรยีนการสอน

3. วรรณกรรม/สิ;งพมิพ ์(ตอ่)

            3.2.2 รอ้ยแกว้ 
                      - บทความ 1 บท    เร ื;อง 1 เร ื;อง เรยีงความ 

1 เร ื;อง หรอืไมเ่กนิ 2,500 คํา
                        - แผนภูม ิกราฟ แผนผงั ภาพวาด รูปภาพ 

จากหนงัสอื นติยสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์1 ภาพ
- งานผู ้สร ้างสรรค์คนเดียวกนั  สําเนา

บทความ 1 เร ื;อง ตดัตอนไมเ่กนิ 2 ตอน  กรณีรวมเล่ม
วารสาร/นติยสารไมเ่กนิ 3 เร ื;อง ใน 1 ภาคการศกึษา

แนวทางปรมิาณการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
ในการเรยีนการสอน
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1. โปรแกรมเพื;อการจาํหนา่ยและแสวงหากําไร 
    1.1 Commercial software (เพื;อการจาํหนา่ย)
            - ผูซ้ ืcอไดส้ทิธใินการใชเ้ทา่น ัcน

      - เจ้าของลิขสิทธิ�กําหนดเงื;อนไขการ      
ใช้งาน ผู ้ใช้ใช้งานตามสญัญาอนุญาต (License 
agreement) 

แนวทางการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
สําหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. โปรแกรมเพื;อการจาํหนา่ยและแสวงหากําไร (ตอ่) 
    1.2 Shareware software (ทดลองใช)้

- ผู ้ซืcอได้ส ิทธิทดลองใช้ ห้ามจําหน่าย 
หรอืแสวงหาประโยชนใ์นเชงิพาณชิย์

      - ไมค่วรใชอ้ยา่งตอ่เนื;อง เพราะอาจขดัตอ่
การแสวงหาประโยชน ์และกระทบสทิธิ�เกนิสมควร

- ผู ้ใช้ไม่สามารถพฒันาต่อยอด หรือ
จําหน่าย หรอืโอนโปรแกรมที;ซืcอมาได ้ยกเว้นไดร้บั
อนุญาต

แนวทางการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
สําหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์

2. โปรแกรมที;ใหใ้ชโ้ดยไมแ่สวงหากําไร 
    2.1 Freeware software (ใชไ้ดเ้สร)ี
                          - เจ้าของลิขสิทธิ�กําหนดเงื;อนไขการ

อนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ�       
                          - อาจมีซอร ์สโค้ด หรือไม่ม ี ถ ้ามีผู ้ใช้

ดดัแปลงหรอืทําวศิวกรรมยอ้นกลบัได้
- ผู ้ใช้พฒันาต่อยอดได้โดยไม่ต้องขอ

อนุญาตเจ้าของ แต่พฒันาแล้วต้องเป็น freeware 
ตอ่ไป อา้งลขิสทิธิ�หรอืนําไปจําหนา่ยเชงิพาณชิยไ์มไ่ด้

แนวทางการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
สําหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์

2. โปรแกรมที;ใหใ้ชโ้ดยไมแ่สวงหากําไร (ตอ่)
    2.2 Public domain software (สาธารณะ)
                          -  ส า ม า ร ถ ใ ช้ไ ด้โ ด ย ไ ม่มีข้อ จํ า ก ัด 

เนื;องจากหมดอายุ หรอืเจา้ของสละลขิสทิธิ�
       - สามารถดดัแปลง หรือทําว ิศวกรรม

ยอ้นกลบัได้
- ผู ้ใช้พฒันาต่อยอดได้โดยไม่ต้องขอ

อนุญาตเจา้ของลขิสทิธิ� สามารถนําไปใชจ้ําหน่ายจ่าย
แจกโปรแกรมที;พฒันาแลว้ได้

แนวทางการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
สําหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์
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2. โปรแกรมที;ใหใ้ชโ้ดยไมแ่สวงหากําไร (ตอ่)
    2.3 Open-source software (รหสัเปิด)
                          - ดาวนโ์หลดมาใช้ได้ฟรี หรือคดิราคา 

โดยสามารถดดัแปลงหรอืทําวศิวกรรมยอ้นกลบัได ้
       - พฒันาตอ่ยอดไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาต

เจา้ของลขิสทิธิ� ใหร้ะบทุ ี;มาของโปรแกรม
- ผู ้ใ ช้พ ัฒ น า ต่อ ย อ ด แ ล้ว  ส า ม า ร ถ

นําไปใชจ้ําหนา่ยจา่ยแจกโปรแกรมที;พฒันาแลว้ได ้

แนวทางการใชง้านลขิสทิธิ�ท ี;เป็นธรรม:
สําหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ขอ้แนะนํา
เพื;อลดความเสี;ยงที;อาจเกดิขึcน

1. สญัญาจา้งทาํของ  สญัญาการรบัทนุวจิยั
2. การ download ภาพหรอืเนืcอหาจากอนิเตอรเ์น็ท

และ upload กลบัขึcนไปเผยแพร่
3. นําผลงานทางวิชาการที;ผู ้สร ้างสรรค์ม ิได้เ ป็น

เจา้ของเผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ท
4. นกัศกึษาในความดแูลคดัลอกงานผูอ้ ื;นเกนิสมควร
5. การใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร ์นอกเหนือจาก 

license agreement ฯลฯ

ตวัอยา่ง ความเสี;ยงการละเมดิงานอนัมลีขิสทิธิ�
ในสถาบนัการศกึษา
(การกระทําโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสทิธิ�)

1. ตรวจสอบวา่ใครคอืเจา้ของสทิธติวัจรงิ
2. ใชง้านที;เจา้ของลขิสทิธิ�สละความเป็นเจา้ของ
3. งานที;ไมม่ลีขิสทิธิ�ตามกฎหมาย
4. การปฏบิตัติามขอ้ยกเวน้การละเมดิตามกฎหมาย
5. เรยีบเรยีงขอ้ความ เขยีนใหม ่และอา้งองิแหลง่ที;มา
6. อา้งองิแหลง่ที;มาอยา่งเพยีงพอ
7. ถา้มกีารระบสุญัญาอนุญาตสทิธกิารนําไปใชใ้หต้รวจสอบ

และปฏบิตัติาม
8. หากคดัลอกบทความตน้ฉบบัใหใ้ส่เครื;องหมาย “.....” 

พรอ้มอา้งองิแหลง่ที;มา
9. ใชง้านที;ตวัเองสรา้งสรรคเ์อง

ขอ้แนะนํา ปฏบิตัอิยา่งไรใหป้ลอดภยั
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ตวัอยา่งผลงานที;มโีอกาสเสี;ยงตํ;าที;จะละเมดิ
งานอนัมลีขิสทิธิ�ของผูอ้ ื;น

• งานวรรณกรรม เชน่ จุลสาร จดหมายขา่ว สิ;งพมิพ ์ Poster 
คูม่อืฝึกอบรม แผน่พบั ที;คณะจดัทําขึcน

• งานศลิปกรรม เชน่ model  ภาพถา่ยตา่งๆ  ภาพวาด ที;คณะ
จดัทําขึcน

• งานโสตทศันวสัด ุเชน่ การถา่ยทาํ VCD/DVD สื;อการสอน        
การอบรม สมัมนา ที;คณะจดัทําขึcน

• งานสิ;งบนัทกึเสยีง เชน่ การบนัทกึการบรรยาย การอบรม      
ลงแผน่ CD 

• งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ เชน่ ออกวทิยุ FM 95.5 

ตวัอยา่งกรณีศกึษา

1. โจทยส์ร้างสรรคง์านอนัมีลขิสทิธิ�ประเภท
วรรณกรรม คอืหนงัสอื “คูม่อืฝึกอบรม” ฟ้อง
จําเลยที; 1 ซึ;งเป็น ผูช้่วยศาสตราจารย ์ใน
มหาวทิยาลยัแห่งหนึ;ง กรณีคดัลอก ทําซํ cา 
ดดัแปลงขอ้ความสําคญัของหนงัสอืโจทย ์
30 หนา้ (จาก 150 หนา้)  และฟ้องจําเลยที; 
2 ซึ;งเป็นสํานกัพมิพข์องมหาวทิยาลยั 

2. โจทยค์อืสํานกัพมิพ ์เจา้ของงานอนัมลีขิสทิธิ�
ประเภทวรรณกรรม คอืหนงัสอืจํานวน 5 เลม่ 
ฟ้ อ ง จํ า เ ล ย ร้า น ถ่ า ย เ อ ก ส า ร บ ริ เ ว ณ
มหาวทิยาลยัแห่งหนึ;ง กรณีทําสําเนาดว้ย
เครื;องถ่ายเอกสารของโจทยท์ ัcงแบบท ัcงเล่ม
และบางบท ทําสําเนา 71 เลม่ และเอกสารไม่
เขา้เลม่ 290 ชุด และเอกสารเป็นแผน่ 6,162
แผน่ ออกขาย เสนอขายแกบ่คุคลท ั;วไป
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ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาฯ

ลงโทษปรบั 100,000 บาท รบิเอกสารคนื
เจา้ของ

ศาลฎกีาแผนกคดทีรพัยส์นิทางปญัญาฯ

รบิเครื;องถา่ยเอกสารท ัcงหมด 4 เครื;อง

3. โจทยเ์ป็นผูจ้ดัทําหนงัสอืคูม่อืโปรแกรมมูเดลิ 
(Moodle) ภาคภาษาไทย จําเลยเป็นบรษิทั
รบังานของกระทรวงศกึษาฯ โดยนําหนงัสอื
คูม่อืดงักล่าวส่งเป็นผลงานของบรษิทัฯ กบั
กระทรวงศกึษาฯ เพื;อของรบัเงนิงวดที;เหลอื

4. คดีในอเมริกา โจทย์คือสํานกัพิมพ์ ฟ้อง
น ักศึกษาปริญญาโท ซืcอตําราจดัพิมพ์
จาํหนา่ยในตลาดตา่งประเทศ (ราคาถูกกวา่) 
ขายตอ่ผา่น e-Bay ใหผู้ซ้ ืcอในอเมรกิา ทําให้
สํานกัพมิพเ์สยีหาย

ศาลช ัcนตน้ และศาลอทุธรณ์ ตดัสนิใหโ้จทยช์นะ

ศาลฎกีาฯ  ตดัสนิใหจ้าํเลยชนะ

5. กรณี บรษิทัเจา้ของลขิสทิธิ�ตวัอกัษรที;ใชก้บั
คอมพวิเตอร ์แจง้ใหม้หาวทิยาลยัแม่โจ ้ว่า
ละเมดิการใชง้านตวัอกัษรของบรษิทั 

มหาวิทยาลยัใช้ตวัอกัษรที;ม ีล ิขสิทธิ�เ ป็น
ตวัอกัษรแสดงอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
ใช้ในสื;อส ิ;งพิมพ์ทุกประเภท รวมท ัcงใน
ปริญญาบตัร นามบตัร ตวัหนงัสือข้างรถ
มหาวทิยาลยั ฯลฯ

    ขอ้สรปุ มหาวทิยาลยัจา่ยคา่ license 40,000 บาท 
ไดส้ทิธแิบบ non-exclusive  
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พมิพ ์คาวบอยเธยีเตอร ์ใน 
www.google.co.th

กฎหมายกําหนดโทษหนกัแกผู่ล้ะเมดิงานลขิสทิธิ�ไว ้
อยา่งชดัเจน ดงันีc

การละเมดิต่องานของผูส้รา้งสรรคท์ ัcงทําซํ cา ดดัแปลงงาน 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รบัความยินยอมตาม
กฎหมาย  ปรบัต ัcงแต ่20,000 บาท ถงึ 200,000 บาท

หากเป็นการกระทาํเพื;อการคา้ มโีทษจําคกุต ัcงแต ่6 เดอืน ถงึ 
4 ปี หรอืปรบัต ัcงแต่ 100,000 บาท ถงึ 800,000 บาท หรอื
ท ัcงจําท ัcงปรบั 

บทลงโทษการละเมดิงานลขิสทิธิ�ของผูอ้ ื;น

ผูใ้ดกระทาํความผดิ เมื;อพน้โทษแลว้ยงัไมค่รบกําหนด 5 ปี
กระทาํความผดิซํ cา ระวางโทษเป็น 2 เทา่ของโทษที;กําหนดไว้

กรณีที;นติบิคุคลกระทาํความผดิ      ใหถ้อืวา่   กรรมการหรอื
ผูจ้ดัการทกุคนของนติบิคุคลน ัcนเป็นผูร้ว่มกระทาํความผดิกบั
นติบิคุคลน ัcน เวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดว้า่มไิดรู้เ้ห็นหรอืยนิยอมดว้ย 

คา่ปรบัที;ไดม้กีารชําระตามคาํพพิากษาน ัcน คร ึ;งหนึ;งจะตกเป็น
ของเจา้ของลขิสทิธิ�     แตเ่จา้ของลขิสทิธิ� สามารถฟ้องเรยีก
คา่เสยีหายในทางแพง่สาํหรบัสว่นที;เกนิจํานวนเงนิคา่ปรบัที;
เจา้ของลขิสทิธิ�ไดร้บัไวแ้ลว้น ัcน

บทลงโทษการละเมดิงานลขิสทิธิ�ของผูอ้ ื;น (ตอ่)

ขอบคณุครบั
สถาบนับม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ช ัcน 4 อาคารอํานวย ยศสขุ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้  
เลขที; 63 หมู ่4  ตาํบลหนองหาร อําเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่50290

โทรศพัท:์  053-875326 
โทรสาร :  053-875327
E-mail : kalayanamitra@gmail.com
Website : www.mjubi.mju.ac.th


