
แบบฟอรมประกอบคําขอย่ืนจดแจงลิขสิทธิ์ (สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ) 

 

1. ช ื่อผลงาน............................................................................................ 

 

2. ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ 

 วรรณกรรม  ดนตรีกรรม 

 นาฏกรรม  ภาพยนตร 

 ศิลปกรรม  งานแพรเสียงแพรภาพ 

 โสตทัศนวัสดุ  สิ่งบันทึกเสียง 

 งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

3. รายชื่อผูสรางสรรค และสถานท่ีติดตอ (กรณีมีมากกวา 4 คน ใหใชแผนตอทายได) 

 

 

4. สังกัด (สาขาวิชา/หลักสูตร คณะ) 

.....หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร...................................................... 

 

5. ปท่ีสรางสรรคแลวเสร็จ.............2562................... 

 

 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

วัน/เดือน/

ปเกิด 
ท่ีอยู โทรศัพท 

สัดสวนความ

รับผิดชอบ 

(%) 

ลงนาม 
วัน/

เดือน/ป 

1 อาจารยกิตยิานภาลัย  ภูตระกูล 1 3015 00004 

91 5 

9 มีนาคม 

2527 

หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป คณะศลิป

ศาสตร 

086-375-

2731 

100   

2         

3         

4         
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6. การโฆษณางาน (การนําสําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรค โดยสําเนามี

จํานวนมากพอสมควร) 

 ยังไมไดโฆษณา 

 ไดโฆษณาแลวโดยโฆษณาครั้งแรกเม่ือวันท่ี ............... เดือน .......................................... 

พ.ศ. ......................... ณ ประเทศ .......................................................................................................... 

 

7. การแจง / จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ 

 ไมเคยแจงหรือจดทะเบียน 

 แจงหรือจดทะเบียนไวท่ีประเทศ (ระบุ) ………………………………………………………………… 

 

8. ขอมูลเพ่ือประกอบการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

8.1 ระยะเวลาในการสรางสรรค......................................... 

8.2 จํานวนเงินท่ีใชไป........................................................ 

 

9. การสรางสรรคนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากหรืออยูภายใตขอตกลง หรือสัญญาใด ๆ กับหนวยงาน

ภายนอกอ่ืน หรือไม 

 ไมไดรับการอุดหนุนใด ๆ 

 ทุนอุดหนุนงบประมาณแผนดินปงบประมาณ.................................................................. 

 ทุนจากหนวยงานภายนอก (ใหระบุชื่อแหลงทุน ปท่ีได).................................................. 

 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ)............................................................................................................ 

 

10. การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์ 

 ไมเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์ 

 อนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์ใหแก ........................................ เม่ือวันท่ี ...............

เดือน ............................................... พ.ศ. ................ 

 อนุญาต / โอนลิขสิทธิ์ (แนบสําเนาสัญญาหรือนิติกรรม) 

 สิทธิท้ังหมด  สิทธิบางสวน (ระบุ) ............................................... 

 อนุญาต / โอนลิขสิทธิ์ (แนบสําเนาสัญญาหรือนิติกรรม) 

 ตลอดอายุลิขสิทธิ์  มีกําหนดเวลา (ระบุ) ......................... ป 
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11. ขอมูลทางการตลาด 

บริษัทท่ีสนใจในผลงาน ไดแก 

11.1 บริษัท........................................................................................................................ 

ผูประสานงาน............................................................ โทรศัพท.............................................................. 

11.2 บริษัท........................................................................................................................ 

ผูประสานงาน............................................................ โทรศัพท.............................................................. 

 

12. รายละเอียดผลงานโดยยอ 

เทคโนโลยีกระบวนการสกัดสาร เปนตําราที่อธิบายความรูเรื่องเทคโนโลยีกระบวนการ

สกัดสาร ซึ่งจัดเปนศาสตรในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยประสบการณการ

สอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในวิชาหนวยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมและกระบวนการ

วิศวกรรมหลังการผลิต โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

บทท่ี 1 บทนํา 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

หมายเหตุ: 

1. การจดแจงลิขสิทธิ์โดยการโอนลิขสิทธิ์ใหมหาวิทยาลัยราชพฤกษนี้  ถือวาการโอนมี

ระยะเวลา 10 ป หลังจากอายุการโอนลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์เปนไปตาม พรบ.

ลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดข้ึนหลังอายุการโอนลิขสิทธิ์ใหกับมหาวิทยาลัยหมดลง ผู

สรางสรรคจะเปนผูดําเนินการฟองรองเอง 

2. อายุการคุมครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 

2.1 งานวรรณกรรม ศิลปกรรม (ยกเวนศิลปประยุกตและงานภาพถาย) นาฏกรรม 

ดนตรีกรรม งานอ่ืนใด ฯ: ตลอดอายุผูสรางสรรค และตอไปอีก 50 ปหลังจากผูสรางสรรคเสียชีวิต 

2.2 ภาพถาย ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ งานแพรเสียงแพรภาพ 50 ป นับ

จากสรางสรรคหรือนับจากโฆษณาครั้งแรก 

2.3 ศิลปะประยุกต 25 ป นับจากสรางสรรคหรือนับจากโฆษณาครั้งแรก 

3. หากกรณีผูสรางสรรคมีความประสงคจะโอนลิขสิทธิ์ใหมหาวิทยาลัยราชพฤกษ เกินกวา 

10 ป สามารถแจงความจํานงเปนหนังสือมายังสํานักสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม 



4 
 

4. หากมีเนื้อท่ีไมพอ และตองการระบุรายละเอียดเพ่ิม ใหใชใบตอทายได 

5. ผลงานท่ีประกอบการยื่นจดแจงลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม (รายงานการวิจัย หนังสือ 

ตํารา คูมือตาง ๆ) ทําเปนรูปเลม โดยมีคํานํา สารบัญ พรอมอางอิง โดยจะมีเลขท่ี ISBN หรือไมมีก็ได 

และแนบเอกสารท่ีจะจดแจงลิขสิทธิ์จํานวน 5 หนาแรก และ 5 หนาสุดทาย 

6. กรณีเปนหนังสือ ใหแนบผลงาน จํานวน 1 เลม 

7. กรณีเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแนบรายละเอียดเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ

พรอมสําเนา Source Code จํานวน 5 หนาแรก และ 5 หนาสุดทาย 

8. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสรางสรรค พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 


