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--------------------------------บทคัดย่ อ

ปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกับความเป็ นเจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์ ในงานนิ พ นธ์ ที่เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษา เกิ ด ขึ้ น
เนื่ องจากกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันการอุดมศึกษาต่าง ๆ ล้วนแต่กาํ หนดให้ลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษาที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึน โดยนักศึกษาตกเป็ นลิขสิ ทธิ์ของสถาบันนั้น ๆ ซึ่งกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าว
ขัดกับหลักการได้มาซึ่ งความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในฐานะ ผูส้ ร้างสรรค์ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 และ
นําไปสู่ความไม่เป็ นธรรมต่อนักศึกษาในฐานะผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์
งานวิจยั ฉบับนี้ จึ งเสนอว่า ลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาควรเป็ นของนักศึ กษาใน
ฐานะผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ และกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์
ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาควรแก้ไขให้ลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาควรเป็ น
ของนักศึกษาในฐานะผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์และควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ ในลักษณะขั้นตอนและวิธีการอย่างชัด
แจ้งในการโอนลิขสิ ทธิ์ หรื อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ต่าง ๆ ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาจากนักศึกษาซึ่ง
เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ มาเป็ นของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ด้วยความสมัครใจของนักศึกษา เพื่อมิให้เกิ ดข้อพิพาท หรื อ
ความสับสนในความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาจากนักศึกษา
คําสําคัญ: งานนิพนธ์, ลิขสิ ทธิ์, ผลงานวิชาการ

ABSTRACT

Legal issue regarding copy right owner of academic literary work submitted in partial fulfillment of
academic requirements arises as a result of the rules and regulations of universities which specify that copyright is a
thesis made part of education and crested by a student belongs to such university whereby such rules and regulations
are not consistent with the principles of copyright requirement by creature pursuant to the copyright Act, B.E. 2537
which is deemed to be unfair to students as creators of copyrighted work.
This research ,therefore, submits that copyright in a thesis made part of education should belong to a student
as a creator of copyrighted work, and the rules and regulations of universities related to copyright in literary work
made part of education should be amended to specify in literary work made part of education belongs to a student as
a creator of copyrighted work and be revised to include provisions concerning methods and procedures of assigning
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copyright or licensing to use rights in literary work made part of education from students as owners of copyright to
universities subject to students free will in order to avoid disputes or confusion in the ownership of copyright in
literary work made part of education.
Keywords: Literary Works, Copyright, Academic Weitin
1.บทนํา

ลิขสิ ทธิ์ เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทหนึ่ งที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการคุม้ ครองและรับรองสิ ทธิ แต่ผเู ้ ดียว
ตามกฎหมายรับรองที่ได้มอบให้แก่ผสู ้ ร้างสรรค์กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทาํ ขึ้น อันได้แก่ สิ ทธิ ที่จะทําซํ้า
ดัดแปลง หรื อนําออกโฆษณา ไม่วา่ ในรู ปลักษณะอย่างใดหรื อวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผอู ้ ื่นนํางานนั้นไปทําเช่นว่านั้น
ด้วย (มหาวิทยาลัยพายัพ, ออนไลน์) โดยสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวที่วา่ นี้ ตอ้ งเกี่ยวกับงานที่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้ริเริ่ มโดยการใช้
สติปัญญาความรู ้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ ื่น
และงานที่สร้างสรรค์ตอ้ งเป็ นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ให้คุม้ ครอง ซึ่ งผูส้ ร้างสรรค์จะได้รับความคุม้ ครอง
ทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ตอ้ งจดทะเบียน (กระทรวงพาณิ ชย์, ออนไลน์)
โดยพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้วางหลักเกี่ยวกับความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ คือ ผูส้ ร้างสรรค์งานจะ
เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เว้นแต่ งานที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นภายจากสัญญาจ้างทําของ ในกรณี น้ ีผวู ้ า่ จ้างจะเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
และงานที่ สร้ างสรรค์เกิ ดขึ้ นภายจากการจ้างหรื อตามคําสั่งหรื อในความควบคุ มของกระทรวง ทบวง กรม หรื อ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรื อของท้องถิ่น ในกรณี น้ ีให้หน่วยงานของรัฐเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ นอกจากนี้กฎหมายลิขสิ ทธิ์
ยังได้กาํ หนดประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิ ทธิ์ คุม้ ครอง ได้แก่ งานนิ พนธ์ที่ทาํ ขึ้นทุกชนิ ด เช่น หนังสื อ จุลสาร สิ่ ง
เขียน สิ่ งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุ นทรพจน์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคุม้ ครองงานสร้างสรรค์
เหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสร้างขึ้นโดยไม่มีข้นั ตอนทางกฎหมายใด ๆ และไม่จาํ ต้องมีการเผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณชน
ก่อน กล่าวคือ เมื่อผูป้ ระพันธ์ได้สร้างสรรค์งานหรื อเขียนงานนิพนธ์ข้ ึนชิ้นหนึ่ง กฎหมายให้ความคุม้ ครองงานชิ้นนั้น
ทันที เจ้าของผลงานเท่านั้นมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ งานสู่ สาธารณชน เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรื ออนุญาตจากเจ้าของ
หากผูใ้ ดทําละเมิดนํางานไปเผยแพร่ คัดลอก ดัดแปลง ไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด จักต้องรับโทษอาญาและชดใช้
ค่าเสี ยหายทางแพ่งแก่ผูส้ ร้างสรรค์งานชิ้นนั้น ส่ วนการจดแจ้งงานลิขสิ ทธิ์ ที่ กระทํากับกรมทรัพย์สินทางปั ญญานั้น
มิได้เป็ นการรับรองสิ ทธิ์ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์แต่อย่างใด แต่เป็ นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็ นเจ้าของ
สิ ทธิ์ ในผลงานลิขสิ ทธิ์ ที่แจ้งไว้เท่านั้น โดยผูแ้ จ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็ นเจ้าของผลงานที่นาํ มาแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์
และหนังสื อรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญาออกให้ก็มิได้รับรองว่าผูแ้ จ้งเป็ นเจ้าของงานลิขสิ ทธิ์ แต่อย่างใด หากมี
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ผูแ้ จ้งจําเป็ นต้องพิสูจน์ความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์น้ นั เอง (กระทรวงพาณิ ชย์
, ออนไลน์)
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ งานนิพนธ์เป็ นงานวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ได้ให้ความคุม้ ครอง
ไว้ ฉะนั้น ผูป้ ระพันธ์ กล่าวคือ ผูส้ ร้างสรรค์งาน ย่อมเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนิพนธ์ชิ้นนั้น เว้นแต่เข้าเงื่อนไขการ
สร้างสรรค์งานเกิดขึ้นจากสัญญาจ้างทําของ หรื อจ้างหรื อตามคําสัง่ หรื อในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ แต่ทว่า
ในความเป็ นจริ งนั้น งานนิ พนธ์บางประเภท โดยเฉพาะงานนิพนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา เช่น ปริ ญญานิ พนธ์
ในทุกระดับการศึกษา บทความวิชาการ บทความวิจยั รายงานประจําวิชา เป็ นต้น กลับถูกกําหนดโดยกฎระเบียบของ
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สถาบันการอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยกฎระเบียบเหล่านั้นได้กาํ หนดให้ลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาที่นกั ศึกษาเป็ นผูส้ ร้างสรรค์งาน ตกเป็ นของสถาบันการอุดมศึกษานั้นๆ โดยนักศึกษาหรื อผู ้
สร้างสรรค์งานมิได้เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ร่วมแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงนํามาสู่ความสนใจของผูว้ จิ ยั ที่จะศึกษาหลักกฎหมายและแนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามา
วิเคราะห์ และหาแนวทางที่ เหมาะสมในการกําหนดความเป็ นเจ้าของลิ ขสิ ท ธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
การศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาหลักกฎหมายและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ท้ งั ของไทยและต่างประเทศ
2.2 เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ท้ งั ของไทยและต่างประเทศ
2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการกําหนดความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษา
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการดําเนินการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) เท่านั้น โดยวิธีการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ข้อบังคับของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตํารากฎหมาย วิทยานิพนธ์ งานวิจยั
บทความ และข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ ตที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) และเสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสมในการกําหนดความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
4. ผลการวิจยั
กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ล้วนวางหลักเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งความเป็ น
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น กล่าวคือ กฎหมายเห็นว่าผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์สมควรเป็ นเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ ในงานชิ้นนั้น ซึ่ งหากงานชิ้นนั้นเกิ ดจากผูส้ ร้างสรรค์ร่วมหลายคน ทุกคนย่อมเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อย่างเท่า
เทียมกัน เว้นแต่ได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น รวมถึงเว้นแต่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
เช่น ลิขสิ ทธิ์ ในงานอันเกิดจากสัญญาจ้างแรงงานหรื อสัญญาจ้างทําของ หรื องานตามคําสั่งหรื อในความควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ เป็ นต้น
งานวิจยั ฉบับนี้จึงได้นาํ หลักกฎหมายเกี่ยวแก่กฎหมายลิขสิ ทธิ์ดงั กล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์ในปั ญหากฎหมาย
เกี่ ยวกับความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษา ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ มุ่งศึ กษาวิเคราะห์
เฉพาะเรื่ องของการได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ ในฐานะผูส้ ร้างสรรค์และโดยผลของกฎหมายเท่านั้น ส่ วนการได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์
โดยการโอนลิขสิ ทธิ์ทางนิติกรรมและทางมรดกนั้น จะไม่นาํ มาวิเคราะห์ในครั้งนี้ เนื่องจากการโอนลิขสิ ทธิ์จะต้องทํา
โดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์เท่านั้น แต่ท้ งั นี้ อาจนํามามากล่าวถึงในบางแง่มุมที่พอจะสามารถนํามาเป็ นทางออกของปั ญหาได้
นอกจากนี้ งานวิจยั ฉบับนี้ ยงั ได้ทาํ การศึ กษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับกฎระเบียบของสถาบันการอุดมศึ กษาที่ เกี่ ยวกับงาน
นิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพิม่ เติมขึ้นมาด้วย
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ดังนั้น จึงได้ศึกษาวิเคราะห์โดยแยกเป็ นประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ประเด็นการได้มาซึ่ งความเป็ นเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ ในฐานะ ผูส้ ร้างสรรค์ ประเด็นการได้มาซึ่ งความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในฐานะผูส้ ร้างสรรค์ร่วม ประเด็นการ
ได้ม าซึ่ ง ความเป็ นเจ้า ของลิ ข สิ ทธิ์ โดยผลของกฎหมาย และประเด็ น การบัง คับใช้ก ฎระเบี ย บของสถาบัน การ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวกับงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเด็นการได้มาซึ่งความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในฐานะผูส้ ร้างสรรค์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 กฎหมายได้กาํ หนดไว้วา่ “ลิขสิ ทธิ์” คือ สิ ทธิแต่ผเู ้ ดียวที่จะ
ทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี เกี่ยวกับงานที่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้ทาํ ขึ้น และในมาตราเดียวกันนี้ยงั ได้ให้คาํ จํากัดความ
ของ “ผู ้ส ร้ า งสรรค์ ” คื อ ผู ้ท ํา หรื อผู ้ก่ อ ให้ เ กิ ด งานสร้ า งสรรค์อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งที่ เ ป็ นงานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จึงหมายความว่า กฎหมายได้กาํ หนดให้ผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ใน
งานชิ้นนั้น แต่ประเด็นคือ การกระทําถึงขั้นไหนจึงจะถือได้ว่าเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ โดยองค์ประกอบของผูส้ ร้างสรรค์
ประกอบด้ว ย 2 องค์ป ระกอบหลัก ได้แ ก่ องค์ป ระกอบแรก ความคิ ด ริ เ ริ่ ม (Originality) กล่ า วคื อ ต้อ งเป็ นการ
สร้างสรรค์งานโดยตนเอง และไม่ได้ลอกเลียนบุคคลใด และองค์ประกอบที่ สอง ความรู ้ความสามารถและความ
ชํานาญ (Skill and Labor) กล่าวคือ นอกจากจะมีความคิดริ เริ่ มเป็ นของตนเองแล้ว ผูส้ ร้างสรรค์จาํ เป็ นต้องลงแรงและ
ความชํานาญที่ตนมีอยูใ่ ห้เกิดงานที่ตนได้คิดริ เริ่ มไว้ดว้ ย (นินนาท บุญยะเดช, ออนไลน์) ซึ่งแนวคําพิพากษาของศาล
ที่แสดงให้เห็นว่างานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ นั้นจะต้องมีขนาดความวิริยะอุตสาหะ
พอสมควรเช่น คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 881/2472 ศาลได้วนิ ิจฉัยว่า การมีกรรมสิ ทธิ์เป็ นเจ้าของหนังสื อหมายความว่ามี
กรรมสิ ทธิ์ เฉพาะรู ปร่ างและลักษณะของข้อความที่เก็บรวบรวมขึ้นเท่านั้นไม่หมายความตลอดไปถึงมีกรรมสิ ทธิ์ใน
ข้อความที่รวบรวมขึ้นผูท้ ี่รวบรวมตําราซึ่ งมีมาแต่โบราณขึ้นใหม่ถึงจะเหมือนกับของผูอ้ ื่นที่รวบรวมไว้แล้วก็ไม่เป็ น
การล่วงกรรมสิ ทธิ์ของผูท้ ี่ทาํ ไว้ก่อน หรื อคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4026/2524 ศาลได้วนิ ิจฉัยว่า แม้ศาลชั้นต้นกําหนดให้
โจทก์มีหน้าที่ นาํ สื บก่อน แต่เมื่อโจทก์จาํ เลยตกลงกันขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นข้อเดี ยวว่าภาพการ์ ตูนที่ จาํ เลยจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้าไว้เหมือนหรื อคล้ายกับภาพการ์ ตูนสนูปปี้ ของโจทก์หรื อไม่ หากเหมือนหรื อคล้ายกันจะ
เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของโจทก์หรื อไม่ โดยโจทก์จาํ เลยไม่ติดใจสื บพยานต่อไป เช่นนี้ ต้องถือว่าจําเลยได้สละข้อต่อสู ้
อื่ น ๆ แล้ว โจทก์ จึ ง ไม่ ต ้อ งสื บ พยานว่ า สิ ท ธิ ข องโจทก์ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองตามกฎหมายไทยหรื อไม่ ตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ลิขสิ ทธิ์ในศิลปกรรมจะมีข้ ึนได้ก็ตอ้ งเป็ นศิลปกรรมที่
ทําขึ้นในแผนกศิลปะ เช่น รู ปศิลปะ ดังนี้ รู ปการ์ ตูนสุ นขั ของโจทก์ซ่ ึ งเป็ นเพียงรู ปคล้ายสุ นขั ธรรมดาทัว่ ๆ ไปที่ไม่มี
ลัก ษณะบ่ ง เฉพาะ ซึ่ ง การขี ด เขี ย นอาจเหมื อ นหรื อ คล้า ยกัน ได้เ ป็ นธรรมดา จึ ง ไม่ ใ ช่ ลิ ข สิ ท ธิ์ ในศิ ล ปกรรมตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติดงั กล่าว เป็ นต้น
จากแนวคิดพิพากษาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การเป็ นผูส้ ร้างสรรค์จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ ม และได้
ใช้ความรู ้ ความสามารถของตนในการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ซึ่งสามารถเทียบเคียงในกรณี ของงานนิพนธ์ที่เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาได้ กล่าวคือ งานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษา เช่น ปริ ญญานิ พนธ์ บทความวิชาการ
บทความวิจัย รายงานประจําวิชา เป็ นต้น เหล่านี้ ลว้ นแต่เกิ ดจากความมานะพยายามอย่างเต็มความสามารถของ
นักศึกษาเอง และอาจได้รับคําปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ประจําวิชาในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ได้ เนื่องจาก
งานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่สําคัญของการสําเร็ จการศึ กษา เพราะถ้านักศึกษาไม่ส่ง
รายงานประจําวิชา ก็ย่อมไม่ได้คะแนนในรายวิชานั้นๆ และอาจทําให้ไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ ได้ หรื อในกรณี ของ
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รายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อสารนิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระในทุ กระดับการศึ กษาล้วนแต่เป็ นเงื่ อนไขสําคัญในการ
สําเร็ จการศึกษาทั้งสิ้ น แม้นกั ศึกษาจะผ่านรายวิชาครบทั้งหลักสู ตรแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ “ผ่าน” ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ก็
ไม่อาจสําเร็ จการศึกษาได้ ทั้งนี้ ในระดับบัณฑิตศึกษาได้เพิ่มเติมเงื่อนไขอีกประการที่สาํ คัญ คือ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิ พนธ์ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสําเร็ จการศึกษา ด้วยเหตุน้ ี ดังนั้น ในกระบวนการทํางานนิ พนธ์ที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของการศึกษานั้น นักศึกษาล้วนแต่เป็ นผูค้ ิด วิเคราะห์ หาข้อมูล และเขียนงานนิพนธ์เองในทุกขั้นตอนทั้งสิ้น
จึงเห็นได้วา่ นักศึกษามีฐานะเป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ โดยสมบรู ณ์
ฉะนั้น ลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาควรเป็ นของนักศึกษาในฐานะผูส้ ร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิ ทธิ์ โดยความคิดริ เริ่ มและใช้ความรู ้ความสามารถของตนในการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ประเภทงาน
วรรณกรรมขึ้นมา อันเป็ นไปตามหลักกฎหมายข้างต้น
4.2 ประเด็นการได้มาซึ่งความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในฐานะผูส้ ร้างสรรค์ร่วม
ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 19 กฎหมายยอมรับว่า บุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป ที่เป็ นผูท้ ี่
ได้สร้างสรรค์ผลงานร่ วมกันโดยมิสามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ให้ถือว่าเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ร่วมในงานอันมีลิขสิ ทธิ์
แต่ท้ งั นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ ของไทยนั้น กฎหมายไม่ได้กาํ หนดนิ ยามของ “ผูส้ ร้างสรรค์ร่วม” เอาไว้อย่าง
ชัดเจน ผูว้ ิจยั จึงขอเทียบเคียงนิ ยามของ “ผูส้ ร้างสรรค์ร่วม” กับกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ ของต่างประเทศ ประกอบกับ
กฎหมายอื่น ๆ ของไทย กล่าวคือ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ ของสหราชอาณาจักร นัน่ คือ The Copyright, Designs
and Patents Act 1988 มาตรา 10 กฎหมายยอมรับว่า บุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป ที่เป็ นผูท้ ี่ได้สร้างสรรค์ผลงานร่ วมกัน
โดยมิสามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ให้ถือว่าเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ร่วมในงานอันมีลิขสิ ทธิ์ และให้ถือว่างานประเภทต่าง
ๆ เหล่านี้ เป็ นงานสร้างสรรค์ร่วมกันโดยอ้างอิงสัดส่ วนการสร้างสรรค์ตลอดชิ้นงาน ได้แก่ งานภาพยนตร์ เว้นแต่
ผูผ้ ลิตและผูอ้ าํ นวยการสร้างหลัก คือ บุคคลคนเดียวกัน และงานแพร่ ภาพและเสี ยง และตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์
ของสหรัฐอเมริ กา นั่นคือ ตาม The Copyright Act of 1976 มาตรา 201 (a) และ (c) กฎหมายได้ยอมรับว่า หากงาน
อันมี ลิขสิ ทธิ์ ใดเกิ ดจากผูส้ ร้ างสรรค์ร่วมกันหลายคน ให้ทุกคนเป็ นเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ในงานนั้นร่ วมกัน ทั้งนี้ การ
แบ่ ง แยกความแตกต่า งระหว่า งความเป็ นเจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์ ร่ ว มกับเจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์ เพี ย งคนเดี ย ว ต้อ งพิ จ ารณาใน
ระยะแรกของการแสดงเจตนาที่ตกลงจะทํางาน ซึ่ งจะแตกต่างกันตรงงานนั้นจะให้ถือเป็ นอิสระแยกจากกันต่างหาก
หรื อให้งานนั้นรวบรวมกันไว้ดว้ ยกัน
จากหลักกฎหมายลิ ข สิ ทธิ์ ของต่ างประเทศและตามแนวคิ ด พิพ ากษาดัง กล่า วข้า งต้น เห็ นว่า การเป็ นผู ้
สร้างสรรค์ร่วมจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความคิดริ เริ่ ม และได้ใช้ความรู ้ ความสามารถของตนในการสร้ างสรรค์งานอันมี
ลิขสิ ทธิ์เฉกเช่นผูส้ ร้างสรรค์ตามที่ได้วเิ คราะห์ในประเด็นก่อนหน้านี้ ซึ่งหากนํามาเปรี ยบเทียบกับกรณี ของงานนิพนธ์
ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา จะพบว่า งานนิ พนธ์ดงั กล่าวมีลกั ษณะเป็ นงานส่ วนบุคคล ซึ่ งเกิ ดจากการสร้างสรรค์
ของนักศึกษาเพียงคนเดียว มิได้มีผใู ้ ดมามีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์งานด้วยเลย เว้นแต่ในกรณี ที่รายงานประจําวิชา
แบบกลุ่ม ส่วนอาจารย์ประจําวิชาในระบบการศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู ้ในวิชานั้น ๆ ให้แก่ลูกศิษย์ และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาในระบบการจัดทําปริ ญญานิพนธ์มีหน้าที่คอยให้คาํ ปรึ กษาและชี้นาํ แนวทางที่เหมาะสมในการจัดทํา
ปริ ญญานิพนธ์ให้กบั นักศึกษาในความดูแลของตนเท่านั้น
ฉะนั้น ในการสร้างสรรค์งานนิพนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาทุกประเภทย่อมไม่สามารถมีผสู ้ ร้างสรรค์
ร่ วมในงานนิพนธ์ได้ เพราะในการสร้างสรรค์งานได้เกิดจากความคิดริ เริ่ ม สติปัญญา ความรู ้ และความสามารถ ของ
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นักศึ กษาผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ เพียงคนเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณี ที่เป็ นรายงานประจําวิชาแบบกลุ่มเท่านั้นที่
สามารถมีผสู ้ ร้างสรรค์ร่วมในงานได้
4.3 ประเด็นการได้มาซึ่งความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์โดยผลของกฎหมาย
การได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ โดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 จําแนกได้เป็ น 3 รู ปแบบ
ได้แก่ การได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ โดยการจ้างแรงงาน การได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ โดยการจ้างทําของ การได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั เห็นว่า การได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ โดยการจ้างแรงงานในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้ เพราะ “นักศึกษา” ไม่ได้มีฐานะเป็ น “ลูกจ้าง หรื อ ผูร้ ับจ้าง” และ “สถาบัน
การอุดมศึกษา” ก็ไม่ได้มีฐานะเป็ น “นายจ้างหรื อ ผูว้ า่ จ้าง”
ฉะนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า การได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ งานที่
สร้างสรรค์ตอ้ งเกิดจากการจ้าง งานที่สร้างสรรค์ตอ้ งเกิดจากคําสัง่ และงานที่สร้างสรรค์ตอ้ งอยูใ่ นความควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไม่อาจจํามาใช้กบั ลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่นกั ศึกษาได้สร้างสรรค์
ขึ้นมาได้ เนื่ องจาก นักศึ กษาไม่ได้มีฐานะเป็ นลูกจ้าง หรื อผูร้ ับจ้าง หรื อทําตามคําสั่ง หรื ออยู่ในความควบคุม ของ
สถาบันการอุดมศึกษา ด้วยเหตุน้ ี เอง ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า สถาบันการอุดมศึกษาไม่อาจนํามาใช้เป็ นข้ออ้างในการลิดรอน
สิ ทธิ์ในลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่นกั ศึกษาได้สร้างสรรค์ข้ ึนมาได้
4.4 ประเด็นการบังคับใช้ระเบียบของสถาบันการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามที่ ได้วิเคราะห์มาแล้วในประเด็นต่างๆ ข้างต้นจะเห็ นว่า พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 อันเป็ น
กฎหมายที่กาํ หนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับการคุม้ ครองงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ได้ยอมรับการได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ ใน
งานสร้างสรรค์ให้ตกเป็ นของผูส้ ร้างสรรค์ เว้นแต่ในกรณี ยกเว้นตามที่กฎหมายได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น
จากการศึ กษารวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับกฎระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ ในงานอันมีลิขสิ ทธิ์ จาก
สถาบันการอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันการอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ และสถาบันการ
อุดมศึ กษาเอกชน ล้วนแต่มีกฎระเบี ยบที่ กาํ หนดให้งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาอันเกิ ดจากการ
สร้างสรรค์ของนักศึกษาตกเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของสถาบันนั้น ๆ ซึ่ งในแต่ละสถาบันจะบัญญัติงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ที่เป็ นส่ วน
หนึ่ งของการศึ กษาไว้อย่างชัดเจนเพียงใดก็ข้ ึนอยู่แต่ละสถาบันจะกําหนด บางสถาบันก็ใช้คาํ กว้าง ๆ รวมถึ งงาน
สร้างสรรค์ทุกประเภทอันเกิดจากนักศึ กษา เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรื อบาง
สถาบันก็ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าหมายถึ งงานอันมี ลิขสิ ทธิ์ ประเภทใดหรื องานใด เช่น มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หรื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นต้น ส่วนในสถาบันการอุดมศึกษาของเอกชนนั้น มีขอ้ สังเกตประการหนึ่ง คือ สถาบัน
การอุดมศึ กษาจะไม่ระบุ ไว้โดยชัดแจ้งว่างานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาอันเกิ ดจากการสร้ างสรรค์เป็ น
ลิขสิ ทธิ์ ของสถาบัน แต่กลับบัญญัติเพียงเงื่ อนไขในการสําเร็ จการศึกษา โดยกําหนดให้การเผยแพร่ งานนิ พนธ์ของ
นักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของการสําเร็ จการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยรังสิ ต หรื อมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็ นต้น
ดังที่ได้กล่าวมาข้าง จะเห็นได้วา่ ข้อความในส่ วนของลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษา
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันการอุดมศึกษาต่าง ๆ ล้วนแต่มีลกั ษณะขัดหรื อแย้งกับหลักการได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ ทั้งสิ้ น ซึ่ งบางสถาบันได้แก้ปัญหาโดยทําให้เกิ ดการโอนลิขสิ ทธิ์ โดยตรงจากนักศึกษา
ให้แก่สถาบัน เช่น วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้มีความพยายามจะให้เกิ ดการโอนลิขสิ ทธิ์ ตาม
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ความในมาตรา 17 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 โดยให้ นั ก ศึ ก ษาลงนามมอบลิ ข สิ ท ธิ์ ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน “แบบฟอร์มยินยอมการเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ”
หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายจะพบว่า กฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันการอุดมศึกษาเหล่านั้นล้วนแต่
ตราขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและอาศัยอํานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เช่น พระราชบัญญัติจดั ตั้งสถาบันการ
อุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐต่างๆ และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เท่านั้น จึงกล่าว
ได้ว่า กฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ มีฐานะเป็ นเพียงกฎหมายระดับรอง ซึ่ งมีศกั ดิ์ ตํ่ากว่าพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.
2537 ที่ตราขึ้นโดยฝ่ ายนิติบญั ญัติ ดังนั้น หากกฎระเบียบข้อบังคับในข้อใด ๆ ได้ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายย่อมตกเป็ น
พับไป ไม่สามารถนํามาใช้บังคับได้ ซึ่ งสถาบันการอุดมศึ กษาสามารถทําได้อย่า งมากที่ สุดเพียง 2 ประการ คื อ
ประการแรก การกําหนดให้เป็ นเพียงเงื่อนไขในการสําเร็ จการศึ กษา กล่าวคือ นักศึกษายังคงเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ใน
งานในฐานะผูส้ ร้างสรรค์ แต่ก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่ งานนิ พนธ์ของนักศึ กษาในวิธีการใดวิธีการหนึ่ งหรื อมากกว่า
เช่ น การตี พิ ม พ์ง านลงในสิ่ งพิ ม พ์ทางวิช าการที่ มี ม าตรฐาน หรื อ เสนอต่ อ ที่ ประชุ มทางวิช าการในดับชาติ หรื อ
นานาชาติที่มีมาตรฐาน เป็ นต้น และประการที่สอง อาจกําหนดให้นกั ศึกษาต้องลงนามในหนังสื อโอนลิขสิ ทธิ์ในงาน
นิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาให้แก่สถาบันการอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การศึกษา วิจยั หรื อ
ต่อยอดผลงานได้
ฉะนั้น การที่ กฎระเบี ยบข้อบังคับโดยเฉพาะในส่ วนที่ เกี่ ยวกับลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาอันเกิดจากการสร้างสรรค์โดยนักศึกษาตกเป็ นของสถาบันการอุดมศึกษาไม่สามารถใช้บงั คับได้ เนื่ องจาก
กฎระเบี ยบข้อบังคับดังกล่าวนั้นได้ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ สถาบันการอุดมศึ กษาจึ งควรกําหนด
เงื่ อนไขในการเผยแพร่ งานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาไว้เป็ นเพียงเงื่ อนไขในการสําเร็ จการศึ กษาเท่านั้น
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และหากนักศึกษาเจ้าของลิขสิ ทธิ์ประสงค์โอนลิขสิ ทธิ์ดงั กล่าวให้แก่สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาก็ควรมีระเบียบปฏิบตั ิที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายลิขสิ ทธิ์
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในกระบวนการทํางานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษานั้น นักศึกษาล้วนแต่เป็ นผูค้ ิด วิเคราะห์ หาข้อมูล
และเขียนงานนิ พนธ์เองในทุกขั้นตอนทั้งสิ้ น ส่ วนอาจารย์มีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู ้ในวิชานั้น ๆ ให้แก่ศิษย์
และอาจารย์ที่ปรึ กษาก็มีหน้าที่ คอยให้คาํ ปรึ กษาและชี้ นําแนวทางที่ เหมาะสมในการจัดทําปริ ญญานิ พนธ์ให้กบั
นักศึ กษาในความดูแลของตนเท่านั้น และ “นักศึ กษา” ไม่ได้มีฐานะเป็ น “ลูกจ้าง หรื อ ผูร้ ับจ้าง” และ “สถาบันการ
อุดมศึกษา” ก็ไม่ได้มีฐานะเป็ น “นายจ้างหรื อ ผูว้ า่ จ้าง” กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ในงานอันมีลิขสิ ทธิ์
จากสถาบันการอุดมศึกษาต่าง ๆ ล้วนแต่มีกฎระเบียบที่กาํ หนดให้งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาอัน
เกิ ด จากการสร้ า งสรรค์ของนัก ศึ ก ษาตกเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของสถาบันนั้น ๆ ซึ่ ง กฎระเบี ย บข้อบัง คับของสถาบันการ
อุดมศึกษาต่างๆ ล้วนแต่มีลกั ษณะขัดหรื อแย้งกับหลักการได้มาซึ่งลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ท้ งั สิ้น ทั้งนี้ ใน
บางสถาบันได้แก้ปัญหาให้นกั ศึกษาลงนามในหนังสื อโอนลิขสิ ทธิ์ ให้แก่สถาบัน หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายจะ
พบว่า กฎระเบี ยบข้อบังคับของสถาบันการอุดมศึ กษาเหล่านั้นล้วนแต่ตราขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จึงกล่าวได้วา่ กฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้มีฐานะเป็ นเพียงกฎหมายระดับรอง ซึ่งมีศกั ดิ์
ตํ่ากว่าพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ตราขึ้นโดยฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ดังนั้น หากกฎระเบียบข้อบังคับในข้อใดๆ ได้
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ขัดหรื อแย้งกับกฎหมายย่อมไม่สามารถนํามาใช้บงั คับได้ นอกจากนี้ การตราข้อบังคับดังกล่าวเป็ นการตราขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของฝ่ ายผูอ้ อกข้อบังคับแต่ฝ่ายเดี ยว โดยนักศึกษาผูถ้ ูกโต้แย้งหาได้มีโอกาสในการออกข้อบังคับดังกล่าว
ข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่ใช่ขอ้ บังคับที่เป็ นธรรมอันจะนํามาบังคับใช้ให้สังคมเกิดความสงบสุ ข จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะ
ปฏิเสธ สิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวของนักศึกษาในทํางานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา “ปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกับ ความเป็ นเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานนิ พ นธ์ ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษา” งานวิจยั ฉบับนี้จึงมีขอ้ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการกําหนดความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา ดังนี้
1) ลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรเป็ นของนักศึกษาในฐานะผูส้ ร้างสรรค์งานอันมี
ลิขสิ ทธิ์
2) กฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันการอุดมศึกษาในส่ วนที่ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษาควรถูกยกเลิก และแก้ไขให้เป็ นเพียงเงื่อนไขในการสําเร็ จการศึกษาเท่านั้น กล่าวคือ นักศึกษายังคง
เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานในฐานะผูส้ ร้างสรรค์ แต่ก็มีหน้าที่ ในการเผยแพร่ งานนิ พนธ์ของนักศึ กษาในวิธีการใด
วิธีการหนึ่ งหรื อมากกว่า เช่ น การตี พิมพ์งานลงในสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีมาตรฐาน หรื อเสนอต่อที่ ประชุ มทาง
วิชาการที่มีมาตรฐาน เป็ นต้น
3) กฎระเบี ยบข้อบังคับของสถาบันการอุดมศึกษาในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ ในงานนิ พนธ์ที่เป็ นส่ วน
หนึ่ งของการศึกษา ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติรองรับสิ ทธิ ของนักศึกษาในฐานะเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วน
หนึ่งของการศึกษา และมีเสรี ภาพที่จะจัดการอย่างใด ๆ เกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาได้
โดยอิสระ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั ฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณาจาก ดร.สุ รพล ศรี วิทยา ที่รับเป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษา และขอกราบขอบพระคุณดร.สมปอง สุ จริ ตกุล และศาสตราจารย์พิเศษ จรัญภักดีธนากุล ที่ได้ให้คาํ แนะนํา
ตลอดการศึกษาค้นค้างานวิจยั ฉบับนี้ และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทองค์ความรู ้แก้ผวู ้ ิจยั มาโดยตลอด
ตลอดถึงท่านเจ้าของงานนิ พนธ์ต่าง ๆ ที่ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าและนํามาอ้างอิงในวิจยั ฉบับนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านมา ณ โอกาสนี้
อนึ่ ง หากงานวิจัยฉบับนี้ มี ประโยชน์แก่ ท่านผูอ้ ่านในทางใดแล้ว ขอมอบคุ ณความดี น้ ี แด่ ผูม้ ี พระคุ ณ
ทั้งหลายดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หากแต่มีความบกพร่ องผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้ เพื่อปรับปรุ งต่อไป
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