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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ข้ อตกลงว่ าด้ วยการโอนลิขสิทธิ์การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) จริงใจ แสนดี รหัสประจาตัว 9999999999999
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริ ญญา
โท
เอก
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 99/9999 ตรอก/ซอย แสนสวย ถนน เจริญตา
ตาบล/แขวง บ้ านงามตา อาเภอ/เขต หนองจักร จังหวัด สาครนที
รหัสไปรษณี ย ์ 99999 เป็ น “ผูโ้ อน” ขอโอนลิขสิ ทธิ์ การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องให้ไว้กบั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ เจริ ญกิจการ
ตาแหน่ง…….คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ…………เป็ นตัวแทน “ผูร้ ับโอน” สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และมีขอ้ ตกลงดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้จดั ทาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง เรื่ อง การวิเคราะห์ และออกแบบระบบการจัดบ้ านใน
อนาคต ซึ่ งอยูใ่ นความควบคุมของ ใส่ ชื่อ ดูรายชื่ อกรรมการข้ างล่ าง ตามมาตราพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
และถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ข้าพเจ้าตกลงโอนลิขสิ ทธิ์ จากผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า
ในการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดอายุแห่งการคุม้ ครอง
ลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิโครงร่ างการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องจาก
มหาวิทยาลัย
3. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะนาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องไปใช้ในการเผยแพร่ ใน
สื่ อใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องระบุวา่ การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องเป็ นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีทุกครั้งที่มีการเผยแพร่
4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะนาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องไปเผยแพร่ หรื ออนุ ญาต
ให้ผอู ้ ื่นทาซ้ าหรื อดัดแปลงหรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนหรื อกระทาการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
โดยมีค่าตอบแทนในเชิงธุ รกิจ ข้าพเจ้าจะกระทาได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อน
5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะนาข้อมูลจากการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องไปประดิษฐ์
หรื อพัฒนาต่อยอดเป็ นสิ่ งประดิษฐ์หรื องานทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทอื่น ภายในระยะเวลา (10) ปี นับจากวันลง
นามในข้อตกลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะกระทาได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญานั้น พร้อมกับ
ได้รับชาระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดงั กล่าว รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์อนั พึงเกิดขึ้นจากส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งหรื อทั้งหมดของการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องในอนาคต โดยให้เป็ นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริ หารผลประโยชน์อนั เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญา พ.ศ. 2538
6. ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องหรื องานทรัพย์สิน

ทางปั ญญาอื่นที่ขา้ พเจ้าทาขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็ นเจ้าของ ข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์ ได้รับ
การจัดสรรผลประโยชน์อนั เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริ หารผลประโยชน์อนั เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญา พ.ศ. 2538
ลงชื่อ……จริงใจ แสนดี…………..ผูโ้ อนลิขสิ ทธิ์
(นายจริงใจ แสนดี)
ลงชื่อ………………………………..ผูร้ ับโอนลิขสิ ทธิ์
(รศ.ดร.นิพนธ์ เจริ ญกิจการ)

ลงชื่อ………………………………..พยาน
(นางถิรดา ยุกตะนันทน์)
ลงชื่อ………………………………..พยาน
(นางสาวอาภรณ์ เชี่ยวชาญเกษตร)

หมายเหตุ 1. นักศึกษาเขียนด้วยตัวบรรจง
2. กรุ ณาตรวจสอบรายชื่อกรรมการในส่วนผูค้ วบคุม ให้ใส่ชื่อกรรมการ
ดังต่อไปนี้
วิชา
BIS671 ดร.สุณิสา
สถาพรวจนา
BIS672 ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา
BIS675 ดร.วิชยั
เอี่ยมสิ นวัฒนา
INT670 ผศ.ดร.สุรีย ์
ฟูนิลกุล
INT672 อาจารย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วฒั นา
INT673 อาจารย์กิตติพนั ธุ์ พัวพลเทพ
INT675 อาจารย์พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรานันต์
INT676 อาจารย์พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรานันต์
INT677 ดร.วิชยั
เอี่ยมสิ นวัฒนา
INT678 รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
INT698 กรณี กรรมการอาจารย์พิเศษให้ใส่ชื่อ ผศ.ดร.สุ รีย ์ ฟูนิลกุล

ข้ อตกลงเพื่อการหลีกเลีย่ งการโจรกรรมทางวรรณกรรม
ข้าพเจ้า นายจริงใจ แสนดี
รหัสนักศึกษา 5813007000009
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา (เลือกสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่)
เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ / ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีความเข้าใจในความหมายลักษณะ และวิธีการหลีกเลี่ยงการโจรกรรม
ทางวรรณกรรม (Plagiarism) เป็ นอย่างดี
ในการจัดทารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิจยั ของข้าพเจ้าเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิจยั ด้วยตนเองและละเว้นการกระทาที่เข้าข่ายเป็ นการโจรกรรมทาง
วรรณกรรมทั้งปวง หากมีการตรวจสอบพบว่ารายงานของข้าพเจ้ามีการโจรกรรมทาง
วรรณกรรมขึ้นในภายหลัง ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียว
ลงชื่อ จริงใจ แสนดี
(นายจริงใจ แสนดี)
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

