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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้ อตกลงว่าด้ วยการโอนลิขสิทธิ์การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) จริงใจ แสนดี รหัสประจาตัว 99999999999
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริ ญญา
โท
เอก
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 99/9999 ตรอก/ซอย แสนสวย ถนน เจริญตา ตาบล/แขวง บ้ านงามตา
อาเภอ/เขต งามสะอาด จังหวัด สาครนที รหัสไปรษณีย ์ 99999 เป็ น “ผูโ้ อน” ขอโอนลิขสิ ทธิ์การศึกษา
โครงการเฉพาะเรื่ องให้ไว้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.เกรี ยงไกร ปอแก้ว
ตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวแทน “ผูร้ ับโอน” สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและมี
ข้อตกลงดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้จดั ทาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง เรื่ อง การวิเคราะห์ และออกแบบระบบการจัดบ้ าน
ในอนาคต ซึ่งอยูใ่ นความควบคุมของ ใส่ชื่อ ดูรายชื่ อกรรมการข้ างล่ าง ตามมาตราพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
พ.ศ. 2537 และถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
2. ข้าพเจ้าตกลงโอนลิขสิ ทธิ์จากผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า
ในการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดอายุแห่งการ
คุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิโครงร่ างการศึกษาโครงการ
เฉพาะเรื่ องจากมหาวิทยาลัย
3. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะนาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องไปใช้ในการเผยแพร่ ใน
สื่ อใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องระบุวา่ การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องเป็ นผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีทุกครั้งที่มีการเผยแพร่
4. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะนาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องไปเผยแพร่ หรื ออนุญาต
ให้ผอู ้ ื่นทาซ้ าหรื อดัดแปลงหรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนหรื อกระทาการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
พ.ศ. 2537 โดยมีค่าตอบแทนในเชิงธุรกิจ ข้าพเจ้าจะกระทาได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อน
5. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะนาข้อมูลจากการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องไปประดิษฐ์

หรื อพัฒนาต่อยอดเป็ นสิ่ งประดิษฐ์หรื องานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ภายในระยะเวลา (10) ปี นับจาก
วันลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะกระทาได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญานั้น พร้อมกับได้รับชาระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิดงั กล่าว รวมถึงการจัดสรร
ผลประโยชน์อนั พึงเกิดขึ้นจากส่ วนใดส่ วนหนึ่งหรื อทั้งหมดของการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องในอนาคต
โดยให้เป็ นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริ หารผลประโยชน์อนั เกิด
จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538
6. ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ องหรื องานทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นที่ขา้ พเจ้าทาขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็ นเจ้าของ ข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์
ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์อนั เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริ หารผลประโยชน์อนั เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.
2538
ลงชื่อ……จริงใจ แสนดี…………..ผูโ้ อนลิขสิ ทธิ์
(นายจริงใจ แสนดี)
ลงชื่อ………………………………..ผูร้ ับโอนลิขสิ ทธิ์
(ผศ.ดร.เกรี ยงไกร ปอแก้ว)

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

หมายเหตุ 1. นักศึกษากรอกข้อมูลในช่องว่างทั้งหมดด้วยลายมือตัวบรรจง
2. ลงชื่อผูโ้ อนลิขสิ ทธิ์ ในวงเล็บต้ องมีคานาหน้าว่า “นาย” หรื อ “นางสาว” หรื อยศ
เช่น ว่าที่ร้อยตรี เป็ นต้น
3. เอกสารใบโอนลิขสิ ทธิ์ จานวน 1 ชุด (ไม่พมิ พ์หน้าหลัง) โดยดาวน์ โหลด
เอกสารตามสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่ และเอกสารข้อตกลงเพื่อการหลีกเลี่ยงการโจรกรรม
ทางวรรณกรรม จานวน 1 แผ่น ใช้ คลิป ไม่ เย็บมุมกระดาษ โดยฝากไว้ที่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของคณะฯ ชั้น 1 ตลอด 24 ชัว่ โมง
*** กรณีท่เี กิดความผิดพลาดในการดาวน์ โหลดเอกสารและการกรอกข้ อมูลในเอกสาร นักศึกษา
ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอกสารของตนเอง***

4. ระบุ วันที่/เดือน/พ.ศ. ในเอกสารใบโอนลิขสิ ทธิ์และเอกสารข้อตกลงเพื่อการ
หลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรมให้เป็ นวันที่/เดือน/พ.ศ. เหมือนกัน โดยให้ลงวันที่
หลังจากได้รับผลโจรกรรมทางวรรณกรรม 2 วัน เช่น ได้รับผลโจรกรรมทางวรรณกรรมวันที่
19 ให้ลงวันที่ 21ในเอกสาร เป็ นต้น
5. กรุ ณาตรวจสอบรายชื่อกรรมการในส่ วนผูค้ วบคุมโดยให้ใส่ ชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้
วิชา
BIS618
ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง
BIS671
ดร.สุ ณิสา
สถาพรวจนา
BIS698
ผศ.ดร.วรรัตน์
กระทู้
INT670
รศ.ดร.สุ รีย์
ฟูนิลกุล
INT605
รศ.ดร.วิเชียร
ชุติมาสกุล
INT615
รศ.ดร.วิเชียร
ชุติมาสกุล
INT673
อาจารย์กิตติพนั ธุ์
พัวพลเทพ
INT674
ดร.อนุชาติ
ทัศนวิบูลย์
INT678
รศ.ดร.วชิรศักดิ์
วานิชชา

ข้ อตกลงเพื่อการหลีกเลีย่ งการโจรกรรมทางวรรณกรรม
ข้าพเจ้า นายจริงใจ แสนดี
รหัสนักศึกษา 999999999999
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ / ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีความเข้าใจในความหมายลักษณะ และวิธีการหลีกเลี่ยงการ
โจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) เป็ นอย่างดี ในการจัดทารายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ/วิจยั ของข้าพเจ้าเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ศึกษาวิจยั ด้วย
ตนเองและละเว้นการกระทาที่เข้าข่ายเป็ นการโจรกรรมทางวรรณกรรมทั้งปวง หากมี
การตรวจสอบพบว่ารายงานของข้าพเจ้ามีการโจรกรรมทางวรรณกรรมขึ้นในภายหลัง
ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียว
ลงชื่อ จริงใจ แสนดี
(นายจริงใจ แสนดี)
วันที่ 9 ตุลาคม 2559

