
 

คู่มือ 

การบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

 

 

 

ส านักวชิานิตศิาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 



 

      ค าน า  

 คู่มือการบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรคข์องส านักวิชานิติศาสตร์ ไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อให้คณาจารย ์

ส านักวิชานิติศาสตร์ ไดใ้ชเ้ป็นคู่มือในการท าวิจยัและงานสร้างสรรคข์องคณะ ในคู่มือน้ีประกอบดว้ยแผน 

ยทุธศาสตร์ กลไกการบริหารงานวิจยั ฯ ระบบและกลไกการบริหารงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบและกลไก

การ พัฒนางานวิจัย ฯ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย        

ระบบการสร้าง ขวญัและก าลงัใจนักวจิยั และการติดตามประเมินผล และระบบและกลไกการจดัการความรู้

จากงานวิจยั ฯ ซ่ึง ประกอบด้วยระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจยั การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั     

การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ นอกจากั้นจะ มีจรรยาบรรณของ

นกัวิจยั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั ส านกัวชิานิติศาสตร์หวงัว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ที่

ตอ้งการเรียนรู้ เก่ียวกบัการบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

 

 

      ส านกัวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า  

 หลักการและเหตุผล  ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพนัธกิจด้านการวิจัย    

ไดแ้ก่ ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรคพ์ฒันาการศึกษา พฒันาองคก์รและการพฒันาทอ้งถ่ิน และตอ้งมี

พนัธกิจการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั ดังนั้นจึงตอ้งมีระบบและ กลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการ    

ในพนัธกิจดา้นน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัและ งานสร้างสรรคท์ี่เกิดประโยชน์ 

การวจิยัจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ  าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบที่ ส าคญั 3 ประการ คือ 

 1. มีแผนการวิจยัมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ  ด าเนินการได้

ตามแผน  

 2. คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการวิจยัอยา่งเขม้แข็งโดยบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการ เรียนการสอน

และพนัธกิจดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนั  

 3.ผลงานวจิยัมีคุณภาพมีประโยชน์สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร่ 

  การจดัท าคู่มือเล่มน้ีไดจ้ดัท าภายใตก้รอบของ  

 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษา  

 2. นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  

 3. นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

  4. แนวทางปฏิบตัิจรรยาบรรณนกัวจิยั 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  ส านักวิชาฯ มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีคณบดีและรอง       

คณบดีฝ่ายงานวิจยัและบริการวิชาการเป็นผูป้ระสานควบคุมก ากบัดูแล การติดตามประเมินผลให้เป็นไป

ตาม นโยบายและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์วจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงรายและกรรมการกองทุนวิจยั

ของมหาวิทยาลยั ระบบบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยั

หรืองานสร้างสรรคไ์ดแ้ก่  

1. ระบบและกลไกการบริหารงานวจิยั  

2. การพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์  

3. การสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของคณะ  

4. ระบบสร้างขวญัและก าลงัใจ  

5. การติดตามการประเมินผล  

6. การบูรณาการงานวจิยักบัการเรียนการสอน  

7. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจการวจิยัฯ  

ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดแ้ก่ 

 1. ระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 

2. ระบบและกลไกรวบรวมคดัสรร วเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรืองาน สร้างสรรค ์ 

3. เผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวจิยั  

4. การน าผลการวจิยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

 



 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย  ส านักวิชานิติศาสตร์ มีระบบบริหารงานวิจัย                    

และงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชานิติศาสตร์                

และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวจิยัแห่งชาติ โดยมีการ จดัระบบเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนกัวจิยั

กบัองคก์รภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

  โครงสร้างการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โครงสร้างฝ่ายวิจัยของส านักวิชา

นิติศาสตร์    โดยมีคณบดีเป็นผูบ้ริหาร และมีกรรมการงานวจิยั และบริการวชิาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายการ

วจิยั ฯ เป็นประธาน และมีการด าเนินงาน ดังไดอะแกรม ดงัน้ี คณะกรรมการดา้นวิจยั และบริการวิชาการ 

รองคณบดีดา้นวจิยัและบริการวชิาการ งานวจิยั คณบดี การวจิยั ผลิตผลงานทางวชิาการ เผยแพร่ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1. ระบบและกลไกการบริหารงานวจิยั 

ส านกัวชิาบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรคเ์พือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามภารกิจ และสอดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตร์การวิจยัแห่งชาติ  

โครงสร้างการบริหารงานวิจัยและงานวิจัยสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

  

 คณะกรรมการดา้นวิจยัและบริการวิชาการ 

  

 งานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

 

รองคณบดด้ีานวิจยัและบริการวชิาการ 

เผยแพร่ผลงาน ผลิตผลงานทาง

วิชาการ 

การวิจัย 



ระบบและกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 ทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ ์คิดคน้ หรือสร้างสรรคข์องมนุษยอ์าจเป็น

ส่ิงที่จบัตอ้งไม่ได้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรรมวิธี หรืออาจปรากฏในรูปแบบที่จบัตอ้งได้ เช่นการ

ประดิษฐ์ สินคา้ หรือส่ือรูปแบบอ่ืนที่จบัตอ้งได ้นอกจากน้ี ทรัพยสิ์นทางปัญญายงัอาจรวมถึงความรู้ การ

คน้พบ หรือการสร้างสรรคอี์กดว้ย โดยทรัพยสิ์นทางปัญญาของส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงรายจะอยูใ่นรูปของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไดแ้ก่ บทความ งานวจิยั ต  ารา เอกสารประกอบการสอน เป็นตน้ 

งานอันมีลิขสิทธ์ิ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 

โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนก 

วทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผูส้ร้างสรรคไ์ม่ว่างานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยา่งใด 

เจา้ของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว หากผูอ่ื้นตอ้งการใช้สิทธิดังกล่าวจะตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของ 

ลิขสิทธ์ิก่อนเสมอ 

ลักษณะการใช้งานลิขสิทธ์ิในการเรียนการสอน 

กฎหมายก าหนดขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิเพือ่ประโยชน์ในการเรียนการสอนไดต้ามสมควร เช่น  

การท าซ ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท าบทสรุปโดยผูส้อน หรือสถาบันศึกษา เพื่อ 

ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือน างานนั้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ การใช้

งานลิขสิทธ์ิในการเรียนการสอนมีขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิเฉพาะผูส้อนและผูเ้รียนตาม มาตรา 32 และ 

มาตรา 33 ไม่รวมถึงขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิที่กฎหมายอนุญาตใหบ้รรณารักษห์อ้งสมุด กระท าการแก่

งานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ถือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตรา 34 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ  
พระราชบญัญตัิลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 ก าหนดขอ้ยกเวน้การละเมิด

ลิขสิทธ์ิไวห้ลายประการ เช่น  
1. การวจิยัหรือศึกษางาน อนัมิใช่การกระทาเพือ่หาก าไร เช่น ผูเ้รียนนาบทความมาทาส าเนาเพื่อทา

แบบฝึกหดัในการศึกษา  
2. การท าซ ้ า ดดัแปลง นาออกแสดง หรือท าใหป้รากฏโดยผูส้อน เพือ่ประโยชน์ในการสอนของตน 

อนัมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร เช่น ผูส้อนท าส าเนาขยายภาพแผนภูมิและนาออกแสดงเพื่อประกอบการ
สอนหนา้ชั้นเรียน  



3. การท าซ ้ า ดดัแปลงบางส่วนของงาน หรือตดัทอน หรือท าบทสรุปโดยผูส้อน หรือสถาบนัศึกษา 
เพื่อแจกจ่ายหรือจาหน่ายแก่ผูเ้รียนในชั้นเรียนหรือในสถาบนัศึกษา โดยไม่ใช่การกระท าเพื่อหาก าไร เช่น 
ผูส้อนจัดท าสรุปสาระส าคัญของบทเรียนที่ผ่านมา และแจกจ่ายแก่นักศึกษาจ านวนจากัดเพื่อใช้อ่าน
เตรียมการสอบ  

4. การนางานลิขสิทธ์ิมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ เช่น ผูส้อนยกบทกวี

นิพนธ์หน่ึงบทมาเป็นขอ้สอบเพื่อให้นักศึกษาวจิารณ์  หรือนักศึกษาท าขอ้สอบโดยอา้งขอ้ความจากตาราที่

ไดศ้ึกษามาเป็นคาตอบ 

5. การกล่าว คดั ลอก เลียน หรืออา้งอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธ์ิ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิหรือกล่าวถึงที่มาของงานลิขสิทธ์ิ เช่น นักศึกษาจดัทาวิทยานิพนธ์โดยคดัลอกขอ้ความจาก

งานวจิยัของบุคคลอ่ืน โดยมีการอา้งที่มาในเชิงอรรถและ/หรือบรรณานุกรม  

เกณฑก์ารใชลิ้ขสิทธ์ิที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน ดงัน้ี  
1) ค า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ลิ ข สิ ท ธ์ิ  

2) ค า นึ ง ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น ลิ ข สิ ท ธ์ิ  

3) ค านึงถึงปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน  โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ที่ ก  าหนด  

4) ค านึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธ์ิ 

ปริมาณการใช้งานลิขสิทธ์ิ  
1. ภาพยนตร์และโสตทศันวสัดุ เช่น วดิีทศัน์ ดีวดีี เลเซอร์ดิสก์ และซีดีรอมสารานุกรม เป็นตน้ 1.1 

การนาออกฉาย ผูส้อนนาออกให้ผูเ้รียนในชั้นเรียนชมไดไ้ม่จากดัความยาว และจ านวนคร้ัง ภายใตเ้งื่อนไข
ดงัน้ี ก. ส าเนางานที่นาออกฉายตอ้งเป็นส าเนาที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ข. เป็นการนาออกฉายในชั้นเรียน โดยไม่
แสวงหาก าไร และ ค. เป็นการนาออกฉายเพือ่ประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยตรง 1.2 การท าส าเนา  
 

ก. ผูส้อนทาส าเนาทั้งเร่ืองที่จาเป็นตอ้งใชเ้พือ่ประโยชน์ในการสอน ณ ขณะนั้นได ้หากไดพ้ยายาม
ใชว้ธีิการและมีระยะเวลาอนัสมควรแลว้ แต่ไม่สามารถจดัซ้ือจดัหาส าเนาภาพยนตร์หรือโสตทศันวสัดุที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายได ้ 

ข. ผูเ้รียนทาส าเนาภาพยนตร์หรือโสตทศันวสัดุเพื่อใช้ในการศึกษา  ได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 3 
นาที ของแต่ละผลงาน (แลว้แต่วา่จ  านวนใดนอ้ยกวา่กนั) ทั้งน้ีภาพยนตร์หรือโสตทศันวสัดุที่ใชใ้นการจดัทา
ส าเนานั้นตอ้งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย  



2. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น รายการวทิย/ุโทรทศัน์ เป็นตน้ ผูส้อนทาส าเนาและฉายงานแพร่เสียง
แพร่ภาพหรือเทปบนัทึกภาพงานเพือ่การเรียนการสอนได ้โดยสถาบนัศึกษาใชเ้ทปบนัทึกภาพงานดงักล่าว
ไดใ้นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาหรือสามภาคเรียน  

3. ดนตรีกรรม 3.1 การท าส าเนา  
ก. ผูส้อนท าส าเนาในกรณีเร่งด่วนเน่ืองจากไม่สามารถซ้ือส าเนางานที่มีลิขสิทธ์ิมาใชไ้ดท้นัการ

แสดงที่จะมีขึ้น ทั้งน้ีจะตอ้งจดัซ้ือส าเนางานที่มีลิขสิทธ์ิมาใชท้นัทีที่ท  าได ้

ข. ผูส้อนท าส าเนาหน่ึงชุดหรือหลายชุดจากท่อนใดท่อนหน่ึงของงาน (excerpts of works) เพื่อ
การศึกษา ไม่ใช่เพือ่นาออกแสดง ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงานและไม่เกิน 1 สาเนา ต่อผูเ้รียน 1 
คน  

ค. ผูส้อนท าส าเนาส่ิงบนัทึกเสียงงานเพลง เช่น แถบบนัทึกเสียง หรือซีดี จ านวน 1 ชุด โดยสาเนา
จากส่ิงบนัทึกเสียงที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงผูส้อนหรือสถาบนัศึกษานั้นเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิงาน
ส่ิงบนัทึกเสียงดงักล่าว เพือ่จดัทาเป็นแบบฝึกหดัส าหรับการร้อง การฟังหรือเพือ่ใชใ้นการเรียนการสอน  

3.2 การดัดแปลง ดัดแปลงสาเนางานเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้  แต่จะดัดแปลง
คุณลกัษณะส าคญัของงาน รวมถึงเน้ือร้องไม่ได ้ 

3.3 การบนัทึกงาน บนัทึกการแสดงของผูเ้รียน ซ่ึงใชด้นตรีกรรมจ านวน 1 ชุดได ้เพื่อการฝึกซ้อม
หรือการประเมินผล โดยผูส้อนหรือสถาบนัศึกษาเก็บรักษาบนัทึกการแสดงนั้นไวไ้ด ้ 
4. รูปภาพและภาพถ่าย  

4.1 ใชไ้ดอ้ยา่งน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อผูส้ร้างสรรค ์1 ราย หรือ ร้อยละ 10 ของจ านวนภาพ
ของผูส้ร้างสรรค ์1 ราย (แลว้แต่วา่จ  านวนใดนอ้ยกวา่กนั)  

4.2 ผูส้อนและผูเ้รียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการศึกษาได้ในปริมาณเท่ากับ 
(4.1) แต่จะอพัโหลดงานนั้นกลบัขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได ้หากไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
5. วรรณกรรม/ส่ิงพมิพ ์ 

5.1 การท าส าเนา 1 ชุด ส าหรับผูส้อนเพือ่ใชใ้นการสอน หรือ เตรียมการสอนหรือเพือ่ใชใ้นการวจิยั  
ก. 1 บท (chapter) จากหนงัสือ 1 เล่ม  
ข. บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรือหนงัสือพมิพ ์ 
ค. เร่ืองสั้น (short story) หรือเรียงความขนาดสั้น (short essay) 1 เร่ือง บทกวขีนาดสั้น (short poem) 

1 บท ไม่วา่จะน ามาจากงานรวบรวมหรือไม่ก็ตาม  
ง. แผนภูมิ  (chart) กราฟ  (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น  (drawing) 

การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration) จากหนังสือ นิตยสาร/วารสาร 

หรือหนงัสือพมิพ ์จ านวน 1 ภาพ 



5.2 การท าส าเนาจ านวนมากเพือ่ใชใ้นหอ้งเรียน  
ทาไดไ้ม่เกิน 1 ชุดต่อนกัเรียน 1 คน โดยผูส้อน เพือ่ใชใ้นการสอนหรือการอภิปรายในหอ้งเรียน โดยสาเนาที่
ทาขึ้นจะตอ้งไม่ยาวจนเกินไป และตอ้งมีการระบรัุบรู้ความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิไวใ้นสาเนาทุกฉบบัดว้ย ดงัน้ี  

ก. ร้อยกรอง  
(1) บทกว ี(poem) ที่ไม่เกิน 250 คา และเม่ือพมิพแ์ลว้ไม่เกิน 2 หนา้ [หนา้ละ 2,000 ตวัอกัษร

(character) ตวัอกัษรขนาด 16] หรือ  
(2) บทกวขีนาดยาว ตดัตอนมาไดไ้ม่เกิน 250 คา 

ข. ร้อยแกว้  
(1) บทความ (article) 1 บท เร่ือง (story) 1 เร่ือง หรือเรียงความ (essay) 1 เร่ืองหรือไม่เกิน 2,500 คา  
(2) ตอนใดตอนหน่ึง (excerpt) ของร้อยแกว้ซ่ึงไม่เกิน 1,000 คาหรือร้อยละ 10 ของงานนั้น (แลว้แต่

วา่จ  านวนใดนอ้ยกวา่กนั) แต่ไดอ้ยา่งนอ้ย 500 คา  
อยา่งไรก็ดี จ านวนที่ระบุไวน้ี้ ยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม เช่น อาจมีความยาวเกินมาเพือ่ใหข้อ้ความของ
บทกวจีบบทหรือร้อยแกว้จบยอ่หนา้ เป็นตน้  

(3) แผนภูมิ (chart) กราฟ  (graph) แผนผงั (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น  (drawing) 
การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration) จากหนังสือนิตยสาร/วารสาร 
หรือหนงัสือพมิพ ์จ านวน 1 ภาพ  

(4) งานที่มีลกัษณะเฉพาะ – งานที่อยูใ่นรูปของร้อยกรองหรือร้อยแกว้ หรือผสมผสานกนัซ่ึงมกัจะมี
ภาพประกอบ อาทิ หนังสือเด็ก ทาทั้งฉบบัไม่ได ้แต่ใชไ้ดไ้ม่เกิน 2,500 คา และท าส าเนาตอนใดตอนหน่ึง 
(excerpt) ของงานไดไ้ม่เกิน 2 หนา้พมิพข์องงานนั้น หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของคาที่ปรากฏในงานนั้น  

(5) งานของผูส้ร้างสรรคค์นเดียวกนั ท าส าเนาบทกวี (poem) บทความ (article) เร่ือง (story) หรือ

เรียงความ (essay) ไดไ้ม่เกิน 1 เร่ือง หรือสามารถตดัตอนมาจากผลงานของผูส้ร้างสรรค์คนเดียวกนัไดไ้ม่

เกิน 2 ตอน (two excerpts) หรือท าส าเนาผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง จากงานรวบรวมเล่มเดียวกัน หรือจาก

นิตยสาร/วารสารรวมเล่ม ในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  
การนางานลิขสิทธ์ิมาใชใ้นการเรียนการสอนจะตอ้งแสดงความรับรู้ความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ โดย

ตอ้งแจง้ใหท้ราบช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ และ/หรือผูส้ร้างสรรค ์ช่ือผลงาน (ถา้มี) และ/หรือแหล่งที่มาดว้ย (ถา้มี) 

การท ารายงาน จดบันทึกรายการงานสร้างสรรค์ของบุคลากร 

 ส านักวิชานิติศาสตร์ได้จัดท ารายการข้อมูลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรไว้ใน เว็บไซต ์

http://law.crru.ac.th/ 



ผงัขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 

คณบดีและคณะกรรมการบริหารงานของคณะ  คณะก าหนดยุทธศาสตร์และท าแผนงานการ

       ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ 

 

 

รองคณบดีด้านวิจัย 

 

 

 

คณบดี 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

จดัท าแผนปฏบิัติการงานวิจยั 

พจิารณาอนุมตัิแผนงานวจิยั 



แผนภาพที ่1 ขั้นตอนการท างาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระบบการบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

 

ด าเนินการจดัท าโครงร่างงานวจิยัตามรูปแบบทีก่ าหนด 

คณะกรรมการฯ พจิารณาและน าส่งแหล่งทุน 

กระบวนการพจิารณาทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 

คณะกรรมการฯ  แจ้งผู้ได้รับทุนทราบ 



ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวจิัย ประจ าปีงบประมาณ  

 

 

 

 

 แกไ้ข 

 

 

 

                                   จดัท าร่างประกาศทุนวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวจิัยประจ าปีงบประมาณ  

ตรวจประเมนิข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒทิั้งภายในและภายนอก 

คณะอนุกรรมการพิจาณากลั่นกรอง 

โครงการวิจัยและอุดหนุนทุนการวิจัย 

พิจารณา 

นักวิจัยปรับแก้ไข 

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงรายพจิารณา 

เห็นชอบประกาศทุนอดุหนุนการวจิยัฯ 

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวจิัยประจ าปี ... และแจ้งนักวจิยัท าสัญญารับทุนอดุหนุนการวิจยั 

จดัท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั 

เบิกทุนวิจยังวดท่ี 1 

    A 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A 

ส่งรายงานความกา้วหนา้รอบ 6 เดือน 

เบิกทุนวิจยังวดท่ี 2 

ส่งร่างรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

น าผลงายวิจยัไปใชป้ระโยชน์ /บูรณาการการเรียนการสอนกบังานวิจยั / เผยแพร่

ผลงานวิจยัในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

เบิกทุนวิจยังวดท่ี 3 

สง่เลม่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ (ฉบบัแก้ไข) และหลกัฐานอ่ืน ๆ ตาม

สญัญาทนุวจิยั 



ระบบการสนับสนุนการผลติงานวจิยัและงานสร้างสรรค์บนพืน้ฐานภูมปัิญญาท้องถิน่เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยระบุหัวข้อวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแก่บุคลากรของส านักวิชานิติศาสตร์ เพ่ือท าโครงร่าง

ข้อเสนอขอรับทนุอุดหนุน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการเพ่ือการพิจารณาโครงร่างตามกรอบที่ก าหนดในประกาศ 

ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผู้ที่ได้รับทุนท าสัญญาการรับทุนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและด าเนินการวิจัย 

ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 



แผนภูมิ : ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส านกัวชิานิตศิาสตร์ ประชาสมัพนัธ์แหลง่การเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจ 

นกัวจิยัสง่ผลงานเพ่ือน าเสนอตามข้อก าหนดของหน่วยงานผู้จดัโดยตรง 

หน่วยงานพจิารณาข้อเสนอผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์โดยหน่วยงานผู้จดั 

ตอบรับ ไมต่อบรับ 

กรณีตอบรับแตมี่ข้อเสนอ

ให้ปรับแก้ไข 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 

เสนออนมุตักิารน าผลงาน

ไปเผยแพร่ 

เจ้าของผลงานน าผลงานไป

เผยแพร่ 

รายงานฝ่ายวจิยั/คณบดี 

กรณีตอบรับแตไ่มมี่

ข้อเสนอให้ปรับแก้ไข 

เสนออนมุตักิารน าผลงาน

ไปเผยแพร่ 

เจ้าของผลงานน าผลงานไป

เผยแพร่ 

รายงานฝ่ายวจิยั/คณบดี 

แก้ตามข้อเสนอแนะและ

เสนอตอ่หน่วยงานอ่ืน 

 



ระบบและกลไกระบบการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รวบรวมบทคดัย่อ / รายงานผลวิจัย / นวัตกรรม 

ประชุมร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือวางแผนทางการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ จัดกลุ่มนักวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

น าเสนอรายงานผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัย 

จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ผลการแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัย      

และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการสังเคราะห์โดยจัดส่งไปยังหน่วยงาน

ภายนอก และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงน าไปประยุกต์ใช้ในพันธกิจ

ต่าง ๆ ของมาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 



ระบบและกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 

การใช้งานลิขสิทธ์ิในการเรียนการ

สอนของส านักวิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ข้อยกเว้น (Fair use) ม.

32,33,34 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

- การวิจยั หรือการศึกษางาน 

- ท าซ ้ า ดดัแปลงเพ่ือ

ประโยชน์ในการสอน 

- ท าซ ้ า ดดัแปลงเพ่ือแจกจ่าย

หรือจ าหน่ายให้นกัศึกษาใน

ปริมาณจ ากดั 

- - ใชถ้าม ตอบ ในขอ้สอบ 

- - ใชโ้ดยมีการรับรู้ถึงเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิ 

 

งานลิขสิทธ์ิที่มกีารใช้งานใน

การเรียนการสอน 

- ภาพยนตร์ โสตทศันวสัดุ 

(การน าออกฉาย การ

บนัทึกส าเนา) 

- งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

(รายการวิทย ุโทรทศัน์) 

- ดนตรีกรรม 

- รูปภาพและภาพถ่าย 

- วรรณกรรมและส่ิงพิมพ ์

การรับรู้ความเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิ (แจง้ช่ือเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิ ช่ือผลงาน หรือ

แหล่งที่มา) 

- วตัถุประสงคแ์ละความ

เหมาะสมในการใช ้

- ลกัษณะของงาน 

- ปริมาณและสัดส่วน 

- ผลกระทบต่อตวัเจา้ของผลงาน 

- ข้อทีต้่องพิจารณาเม่ือน ามาใช้ 

 

การจดบันทึกรายการงาน 

สร้างสรรค์ของบุคลากร

ส านักวิชา (บนัทึกไวใ้น 

http://law.crru.ac.th) 


