ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗
.........................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ (๒) และ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการดําเนินการดานลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔
บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ ประกาศ หรือมติอนื่ ใดในสวนทีไ่ ดกาหนดไว
ํ
แลว
ในระเบียบนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ” หมายความรวมถึง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก และสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหรวมถึงหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยทีม่ ี
ฐานะเทียบเทาคณะ
“ศูนยประยุกต” หมายถึง ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ
“ลูกจาง” หมายความรวมถึงลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ที่จางดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยหรือเงินงบประมาณ และรวมถึงลูกจางทีจ่ า งดวยเงินอืน่ ใดทีป่ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความรวมถึงพนักงานประจํ า พนักงานชั่วคราว
พนักงานไมเต็มเวลา ทีจ่ า งดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เงินรายไดหนวยงานของมหาวิทยาลัย
หรือเงินอุดหนุน
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

๒
“ผูส รางสรรค” หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูชวย
วิจัย และผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญเปนที่ปรึกษางานหรือโครงการวิจัย หรือมอบหมายหรืออนุญาตให
มาปฏิบตั งิ านหรือดูงานของมหาวิทยาลัย และเปนผูท ที่ าหรื
ํ อกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึง่
ที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารเพือ่ เสริมสรางความรูท างวิชาการทีต่ พี มิ พเผยแพร
บทความทางวิชาการสาขาตาง ๆ ซึง่ ออกตามระยะเวลาที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอ
ขอ ๕ มหาวิทยาลัยมีลิขสิทธิ์ในงานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น โดยการจาง
หรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัย หรือในขอบขายหนาที่การทํางาน รวมถึงงานที่
ทําซําหรื
้ อดัดแปลงจากงานอันมีลขิ สิทธิ์ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอืน่ เปนลายลักษณอกั ษร
กรณีงานที่นกั ศึกษาไดทําหรือกอใหเกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ ระหวางการเปนนักศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยใหลขิ สิทธิ์ในงานนัน้ ตกไดแกมหาวิทยาลัย ทัง้ นีใ้ หมหาวิทยาลัยและนักศึกษาตกลง
กันไวเปนลายลักษณอกั ษร
กรณีทผี่ สู รางสรรคตอ งการตีพมิ พเผยแพรงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามวรรคหนึง่ และวรรคสอง
ในวารสารวิชาการ ผูสรางสรรคเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในการโอนสิทธิใหแกสํานักพิมพได
โดยผูสรางสรรคตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดโอนสิทธิ
ขอ ๖ ผูส รางสรรคมีสทิ ธิที่จะแสดงวาตนเปนผูส รางสรรคงานดังกลาว และสามารถ
นํางานทีท่ าหรื
ํ อกอใหเกิดขึ้นนั้นเผยแพรตอสาธารณชนในนามของตนเองได แตทั้งนี้ ตองไมเปน
การกระทําเพื่อหากําไร
ในการเผยแพรผลงานตามวรรคหนึง่ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหผสู รางสรรคใชชอื่
และตราสัญลั ก ษณ ของมหาวิ ทยาลัยเพื่อเผยแพรผลงานได แต ทั้ ง นี้ จะต อ งแสดงใหปรากฏถึง
ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไวในสวนที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหมกี ารใชสทิ ธิในงานอันมีลขิ สิทธิ์ ตามกฎหมาย
วาดวยลิขสิทธิ์ โดยมหาวิทยาลัยไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ได
ขอ ๘ เพือ่ เปนประโยชนในการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอาจจดแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
อาจทําซํ้าหรือสําเนางานนั้นใหสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย หอสมุดแหงชาติ และหนวยงานที่
เกีย่ วของเพื่อประโยชนตอการศึกษา คนควา และอางอิง

๓
ขอ ๙ ใหศนู ยประยุกตรับผิดชอบการดําเนินการดานลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยและ
ใหมีหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําสัญญาหรือขอตกลงทีเ่ กี่ยวกับลิขสิทธิ์
(๒) ดําเนินการและประสานงานในการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และการคุม ครองลิขสิทธิ์
(๓) พิจารณานําลิขสิทธิ์ที่มีศักยภาพไปหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๐ เพือ่ เปนการสงเสริมใหมกี ารสรางสรรคงานอันมีลขิ สิทธิ์ ทุกครัง้ ทีม่ หาวิทยาลัย
ไดรบั ผลประโยชนอนั เนือ่ งจากการนําลิขสิทธิไ์ ปใช ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรผลประโยชนใหแกบคุ คล
และหนวยงานดังตอไปนี้
(๑) ผูสรางสรรค
(๒ มหาวิทยาลัย
(๓) คณะ
(๔) ภาควิชา
การจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึง่ ใหจดั สรรโดยใหคานึ
ํ งถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยดวย และใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึง่ ใหเสร็จสิน้ ภายใน
หนึง่ เดือนหลังจากไดรับผลประโยชนดงั กลาว
ขอ ๑๑ ใหนําผลประโยชนสว นที่มหาวิทยาลัยไดรับตามขอ ๑๐ (๒) เขากองทุน
ผลประโยชนจากการประยุกตและบริการวิชาการ เพื่อเปนการสนับสนุนการบริหารและสงเสริมงาน
ดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนที รักษพลเมือง)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

