(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------โดยที่เปนการสมควร ใหมีระเบียบวาดวยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) และ (๖) มาตรา ๑๔ (๗) และมาตรา ๒๑ (๒)
(๑๔) และ (๑๖) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานดานลิขสิทธิ์
“ผูสรางสรรค” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจาง นิสิต และผูที่
มหาวิทยาลัยเชิญ หรือมอบหมายใหปฏิบตั ิงานหรือดูงานของมหาวิทยาลัย และไดทําหรือกอใหเกิดงาน
สรางสรรคอยางใดอยางหนึง่ ที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรค
ขึ้นโดยหนาที่ หรือการจาง หรือตามคําสั่ง หรืออยูในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย หรือทําในนามของ

-๒สวนงานหรือของมหาวิทยาลัย หรือทําขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติหนาที่ในสวนงานหรือ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถนํางานอันมีลิขสิทธิ์ไปทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับ
หรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง การใหประโยชนอัน
เกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น รวมถึงการอนุญาตใหผูอื่นใชลิขสิทธิ์ เวนแตจะไดตกลงกันเปนลายลักษณอักษร
เปนอยางอื่นกับผูสรางสรรค
กรณีงานอันมีลิขสิทธิ์เกิดจากผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น โดยไดรับการ
สนับสนุนเงินจากองคกรหรือบุคคลใด ใหลิขสิทธิ์เปนไปตามขอตกลงระหวางผูสนับสนุนเงินกับ
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ผูสรางสรรคจําเปนตองนํางานนั้นไปพิมพเผยแพร ในวารสารทางวิชาการ
ที่มีเงื่อนไขเกีย่ วกับลิขสิทธิ์ของงานนั้น ไวเปนการเฉพาะ ใหลิขสิทธิ์ของงานนั้นเปนไปตามเงื่อนไข
ดังกลาว
กรณีนิสติ ไดสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตร ใหลขิ สิทธิ์ในงานนั้นตกเปนสิทธิของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตามขอ ๑๐ วาง
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบตั ิใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยมีสิทธิอนุญาตใหผหู นึ่งผูใดใชสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ โดยจะเรียกคาตอบแทนหรือไมก็ได ในกรณีที่เรียกคาตอบแทนให
มหาวิทยาลัยแจงใหผูสรางสรรคทราบดวย
ขอ ๖ ผูสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ตามขอ ๔ สามารถนํางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นออกเผยแพรตอ
สาธารณชนในนามตนเองได และมีสิทธิทจี่ ะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคดังกลาว แตตองไมเปนการกระทํา
ในทางการคาหรือเพื่อแสวงหากําไร
ในการเผยแพรผลงานตามวรรคหนึ่ง ผูสรางสรรคตองแสดงใหปรากฏถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไวในสวนที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
ในการจัดทําและเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ตามขอ ๔ ที่ใชในการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตเปนลายลักษณอกั ษรใหผูสรางสรรคไปดําเนินการจัดทําและเผยแพรเองหรือ
มอบหมายใหผูอื่นจัดทําและเผยแพรแทนผูสรางสรรค โดยมหาวิทยาลัยจะคิดคาตอบแทนหรือไมกไ็ ด โดย
คํานึงถึงประโยชนของนิสิตในการใชงานนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๗ ผูสรางสรรคมีหนาที่ตองใหขอมูลเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และใหความชวยเหลือ
หรือสนับสนุนในการดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหาผลประโยชนตามระเบียบนี้

-๓หมวด ๒
การดําเนินงาน

ขอ ๘ ใหผูสรางสรรคนําผลงานที่ไดสรางสรรคขึ้นทุกชนิด มาขึ้นทะเบียนไวที่
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูล และศึกษาคนควา
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการคุมครองลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอาจจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของได
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปน ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่ควบคุมดูแลเกีย่ วกับงานวิชาการหรืองานวิจยั เปน
รองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๖) ผูอาํ นวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล เปนกรรมการ
(๗) ผูอํานวยการสถาบันวิจยั วัฒนธรรมและศิลปะ เปนกรรมการ
(๘) ผูอํานวยการสํานักหอสมุด เปนกรรมการ
(๙) ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ เปนกรรมการ
(๑๐) ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน เปนกรรมการ
(๑๑) ผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอด
เทคโนโลยีเปนกรรมการและเลขานุการ
(๑๒) หัวหนางานวินยั และนิติการ เปนผูช วยเลขานุการ
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหคณบดีแตละกลุมสาขาวิชาเลือก
กันเอง โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละสาม ป แตอาจไดรับเลือกใหมอีกได
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีคุณคาในเชิงพาณิชย
(๒) พิจารณางานที่จะขอจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์
(๓) กําหนดหลักเกณฑตามขอ ๖ วรรคสาม

-๔(๔) กําหนดแบบสัญญา ขอตกลง หรือหนังสือระหวางผูสรางสรรคกับ
มหาวิทยาลัย
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการจายเงินเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคล เพื่อดําเนินงานตามที่มอบหมาย
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
ขอ ๑๒ ในการนํางานอันมีลขิ สิทธิ์ไปหารายได ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรรายไดนนั้
ดังตอไปนี้
(๑) จัดสรรใหผูสรางสรรค รอยละหกสิบของรายไดสุทธิ
(๒) จัดสรรใหมหาวิทยาลัย รอยละยี่สิบของรายไดสุทธิ
(๓) จัดสรรใหสวนงาน รอยละยี่สิบของรายไดสุทธิ
รายไดสุทธิตามวรรคหนึ่งหมายถึงรายไดที่หักคาใชจายทั้งปวงแลวตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่สมควรจัดสรรรายไดแตกตางจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือทีไ่ มไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ)

มีชัย ฤชุพันธุ
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

