คู่มือ
การบริหารงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

สานักวิชานิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คานา
คู่มือการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสานักวิชานิ ติศาสตร์ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อให้คณาจารย์
สานักวิชานิ ติศาสตร์ ได้ใช้เป็ นคู่มือในการทาวิจยั และงานสร้างสรรค์ของคณะ ในคู่มือนี้ประกอบด้วยแผน
ยุทธศาสตร์ กลไกการบริ หารงานวิจยั ฯ ระบบและกลไกการบริ หารงาน ซึ่ งประกอบด้วย ระบบและกลไก
การ พัฒ นางานวิจ ัย ฯ ประกอบด้ว ย การพัฒ นาศัก ยภาพนั ก วิจ ัย การสนั บ สนุ น พัน ธกิ จ ด้า นการวิจ ัย
ระบบการสร้าง ขวัญและกาลังใจนักวิจยั และการติดตามประเมินผล และระบบและกลไกการจัดการความรู ้
จากงานวิจยั ฯ ซึ่ ง ประกอบด้วยระบบและกลไกการเผยแพร่ งานวิจยั การสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เป็ นต้น นอกจากั้นจะ มี จรรยาบรรณของ
นักวิจยั ซึ่ งเป็ นสิ่งสาคัญ สานักวิชานิติศาสตร์หวังว่าเอกสารนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่
ต้องการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ส่ วนที่ 1 ส่ วนนา
หลัก การและเหตุ ผล ส านัก วิช านิ ติ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชี ย งรายมี พ นั ธกิ จด้านการวิจ ัย
ได้แก่ ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์พฒั นาการศึกษา พัฒนาองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่น และต้องมี
พันธกิจการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาบัน ดังนั้นจึงต้องมี ระบบและ กลไกควบคุมให้สามารถดาเนิ นการ
ในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และ งานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์
การวิจยั จะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบที่ สาคัญ 3 ประการ คือ
1. มี แผนการวิจยั มี ระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุ นทรัพยากรให้สามารถ ดาเนิ นการได้
ตามแผน
2. คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการ เรี ยนการสอน
และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
3.ผลงานวิจยั มีคุณภาพมีประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร่
การจัดทาคู่มือเล่มนี้ได้จดั ทาภายใต้กรอบของ
1. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ส านัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั

ส่ วนที่ 2 ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ส านั ก วิช าฯ มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นางานวิจ ัย หรื อ งานสร้ างสรรค์โ ดยมี ค ณบดี แ ละรอง
คณบดีฝ่ายงานวิจยั และบริ การวิชาการเป็ นผูป้ ระสานควบคุมกากับดูแล การติดตามประเมินผลให้เป็ นไป
ตาม นโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วจิ ยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและกรรมการกองทุนวิจยั
ของมหาวิทยาลัย ระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ประกอบด้วย ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์ได้แก่
1. ระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ
4. ระบบสร้างขวัญและกาลังใจ
5. การติดตามการประเมินผล
6. การบูรณาการงานวิจยั กับการเรี ยนการสอน
7. การนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจการวิจยั ฯ
ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ได้แก่
1. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
2. ระบบและกลไกรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู ้จากงานวิจยั
4. การนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ระบบและกลไกการบริ ห ารงานวิ จ ัย ส านั ก วิ ช านิ ติ ศ าสตร์ มี ร ะบบบริ ห ารงานวิ จ ัย
และงานสร้ างสรรค์เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามภารกิ จ และแผนยุท ธศาสตร์ ข องส านัก วิช านิ ติ ศ าสตร์
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ โดยมีการ จัดระบบเพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั
กับองค์กรภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
โครงสร้ างการบริ ห ารงานวิจ ัยและงานสร้า งสรรค์ โครงสร้ า งฝ่ ายวิจ ัย ของส านั ก วิช า
นิติศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็ นผูบ้ ริ หาร และมีกรรมการงานวิจยั และบริ การวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายการ
วิจยั ฯ เป็ นประธาน และมีการดาเนิ นงาน ดังไดอะแกรม ดังนี้ คณะกรรมการด้านวิจยั และบริ การวิชาการ
รองคณบดีดา้ นวิจยั และบริ การวิชาการ งานวิจยั คณบดี การวิจยั ผลิตผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ ผลงาน

ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
1. ระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั
สานักวิชาบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ
โครงสร้ างการบริหารงานวิจัยและงานวิจัยสร้ างสรรค์

คณบดี

รองคณบดีด้านวิจยั และบริการวิชาการ

คณะกรรมการด้านวิจยั และบริ การวิชาการ

งานวิจยั

การวิจัย

ผลิตผลงานทาง
วิชาการ

เผยแพร่ ผลงาน

ระบบและกลไกการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปั ญญา คือ ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรื อสร้างสรรค์ของมนุ ษย์อาจเป็ น
สิ่ งที่จบั ต้องไม่ ได้ เช่ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรรมวิธี หรื ออาจปรากฏในรู ปแบบที่จบั ต้องได้ เช่ นการ
ประดิษฐ์ สิ นค้า หรื อสื่ อรู ปแบบอื่นที่จบั ต้องได้ นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปั ญญายังอาจรวมถึงความรู ้ การ
ค้นพบ หรื อการสร้างสรรค์อีกด้วย โดยทรัพย์สินทางปั ญญาของสานักวิชานิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะอยูใ่ นรู ปของงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ บทความ งานวิจยั ตารา เอกสารประกอบการสอน เป็ นต้น
งานอันมี ลิ ขสิ ทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิล ปกรรม ดนตรี กรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบันทึกเสี ยง งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ หรื อ งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ ของผูส้ ร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรื อรู ปแบบอย่างใด
เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ จะมี สิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดี ยว หากผูอ้ ื่ น ต้อ งการใช้สิท ธิ ดังกล่ าวจะต้อ งขออนุ ญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ก่อนเสมอ
ลักษณะการใช้ งานลิขสิ ทธิ์ในการเรียนการสอน
กฎหมายกาหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพือ่ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนได้ตามสมควร เช่น
การท าซ้ า ดัด แปลงบางส่ วนของงาน หรื อ ตัด ทอน หรื อ ท าบทสรุ ป โดยผูส้ อน หรื อ สถาบัน ศึก ษา เพื่ อ
ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน หรื อนางานนั้นมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการถามและตอบในการสอบ การใช้
งานลิขสิทธิ์ในการเรี ยนการสอนมีขอ้ ยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์เฉพาะผูส้ อนและผูเ้ รี ยนตาม มาตรา 32 และ
มาตรา 33 ไม่รวมถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายอนุ ญาตให้บรรณารักษ์หอ้ งสมุด กระทาการแก่
งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 34
ข้ อยกเว้ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 กาหนดข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ไว้หลายประการ เช่น
1. การวิจยั หรื อศึกษางาน อันมิใช่การกระทาเพือ่ หากาไร เช่น ผูเ้ รี ยนนาบทความมาทาสาเนาเพื่อทา
แบบฝึ กหัดในการศึกษา
2. การทาซ้ า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏโดยผูส้ อน เพือ่ ประโยชน์ในการสอนของตน
อันมิ ใช่การกระทาเพื่อ หากาไร เช่ น ผูส้ อนทาสาเนาขยายภาพแผนภูมิและนาออกแสดงเพื่อ ประกอบการ
สอนหน้าชั้นเรี ยน

3. การทาซ้ า ดัดแปลงบางส่ วนของงาน หรื อตัดทอน หรื อทาบทสรุ ปโดยผูส้ อน หรื อสถาบันศึกษา
เพื่อแจกจ่ายหรื อจาหน่ ายแก่ผเู ้ รี ยนในชั้นเรี ยนหรื อในสถาบันศึกษา โดยไม่ใช่การกระทาเพื่อหากาไร เช่ น
ผูส้ อนจัด ท าสรุ ป สาระส าคัญ ของบทเรี ย นที่ ผ่านมา และแจกจ่ ายแก่ นั ก ศึ กษาจานวนจากัด เพื่อ ใช้อ่ า น
เตรี ยมการสอบ
4. การนางานลิ ขสิ ท ธิ์ มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการถามและตอบในการสอบ เช่ น ผูส้ อนยกบทกวี
นิพนธ์หนึ่ งบทมาเป็ นข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาวิจารณ์ หรื อนักศึกษาทาข้อสอบโดยอ้างข้อความจากตาราที่
ได้ศึกษามาเป็ นคาตอบ
5. การกล่าว คัด ลอก เลี ยน หรื ออ้างอิ งงานบางตอนจากงานลิ ขสิ ทธิ์ โดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ น
เจ้าของลิขสิ ทธิ์หรื อกล่าวถึงที่มาของงานลิขสิ ทธิ์ เช่น นักศึกษาจัดทาวิทยานิ พนธ์โดยคัดลอกข้อความจาก
งานวิจยั ของบุคคลอื่น โดยมีการอ้างที่มาในเชิงอรรถและ/หรื อบรรณานุกรม
เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็ นธรรมในการเรี ยนการสอน ต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ดังนี้
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 ธิ์
2) ค า นึ ง ถึ ง ลั ก ษ ณ

ะ ข อ ง ง า น ลิ ข สิ ท ธิ์

3) ค านึ ง ถึ ง ปริ ม าณการใช้ ง านและสั ด ส่ ว นของงาน โดยอาจพิ จ ารณาจากเกณฑ์ ที่ ก าหนด
4) คานึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรื อมูลค่าของงานลิขสิทธิ์
ปริมาณการใช้ งานลิขสิ ทธิ์
1. ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทศั น์ ดีวดี ี เลเซอร์ดิสก์ และซีดีรอมสารานุกรม เป็ นต้น 1.1
การนาออกฉาย ผูส้ อนนาออกให้ผเู ้ รี ยนในชั้นเรี ยนชมได้ไม่จากัดความยาว และจานวนครั้ง ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ ก. สาเนางานที่นาออกฉายต้องเป็ นสาเนาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ข. เป็ นการนาออกฉายในชั้นเรี ยน โดยไม่
แสวงหากาไร และ ค. เป็ นการนาออกฉายเพือ่ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนโดยตรง 1.2 การทาสาเนา
ก. ผูส้ อนทาสาเนาทั้งเรื่ องที่จาเป็ นต้องใช้เพือ่ ประโยชน์ในการสอน ณ ขณะนั้นได้ หากได้พยายาม
ใช้วธิ ีการและมีระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซื้ อจัดหาสาเนาภาพยนตร์หรื อโสตทัศนวัสดุที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้
ข. ผูเ้ รี ยนทาสาเนาภาพยนตร์ หรื อโสตทัศนวัสดุ เพื่อใช้ในการศึกษา ได้ไม่ เกิ นร้อยละ 10 หรื อ 3
นาที ของแต่ละผลงาน (แล้วแต่วา่ จานวนใดน้อยกว่ากัน) ทั้งนี้ ภาพยนตร์หรื อโสตทัศนวัสดุที่ใช้ในการจัดทา
สาเนานั้นต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

2. งานแพร่ เสียงแพร่ ภาพ เช่น รายการวิทยุ/โทรทัศน์ เป็ นต้น ผูส้ อนทาสาเนาและฉายงานแพร่ เสี ยง
แพร่ ภาพหรื อเทปบันทึกภาพงานเพือ่ การเรี ยนการสอนได้ โดยสถาบันศึกษาใช้เทปบันทึกภาพงานดังกล่าว
ได้ในระยะเวลา 1 ปี การศึกษาหรื อสามภาคเรี ยน
3. ดนตรี กรรม 3.1 การทาสาเนา
ก. ผูส้ อนทาสาเนาในกรณี เร่ งด่ วนเนื่ องจากไม่ สามารถซื้ อ สาเนางานที่มีลิ ขสิ ทธิ์มาใช้ไ ด้ทนั การ
แสดงที่จะมีข้ นึ ทั้งนี้จะต้องจัดซื้อสาเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ทนั ทีที่ทาได้
ข. ผูส้ อนทาสาเนาหนึ่ งชุ ดหรื อ หลายชุ ด จากท่อ นใดท่อ นหนึ่ งของงาน (excerpts of works) เพื่อ
การศึกษา ไม่ใช่เพือ่ นาออกแสดง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงานและไม่เกิน 1 สาเนา ต่อผูเ้ รี ยน 1
คน
ค. ผูส้ อนทาสาเนาสิ่ งบันทึกเสี ยงงานเพลง เช่น แถบบันทึกเสี ยง หรื อ ซี ดี จานวน 1 ชุด โดยสาเนา
จากสิ่งบันทึกเสียงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผูส้ อนหรื อสถาบันศึกษานั้นเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์งาน
สิ่งบันทึกเสียงดังกล่าว เพือ่ จัดทาเป็ นแบบฝึ กหัดสาหรับการร้อง การฟังหรื อเพือ่ ใช้ในการเรี ยนการสอน
3.2 การดัด แปลง ดัด แปลงสาเนางานเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเรี ย นการสอนได้ แต่ จ ะดัด แปลง
คุณลักษณะสาคัญของงาน รวมถึงเนื้อร้องไม่ได้
3.3 การบันทึกงาน บันทึกการแสดงของผูเ้ รี ยน ซึ่ งใช้ดนตรี กรรมจานวน 1 ชุดได้ เพื่อ การฝึ กซ้อ ม
หรื อการประเมินผล โดยผูส้ อนหรื อสถาบันศึกษาเก็บรักษาบันทึกการแสดงนั้นไว้ได้
4. รู ปภาพและภาพถ่าย
4.1 ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อผูส้ ร้างสรรค์ 1 ราย หรื อ ร้อยละ 10 ของจานวนภาพ
ของผูส้ ร้างสรรค์ 1 ราย (แล้วแต่วา่ จานวนใดน้อยกว่ากัน)
4.2 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนดาวน์โหลดภาพจากอิ น เทอร์เน็ ต เพื่อ ใช้ในการศึกษาได้ในปริ ม าณเท่ากับ
(4.1) แต่จะอัพโหลดงานนั้นกลับขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5. วรรณกรรม/สิ่งพิมพ์
5.1 การทาสาเนา 1 ชุด สาหรับผูส้ อนเพือ่ ใช้ในการสอน หรื อ เตรี ยมการสอนหรื อเพือ่ ใช้ในการวิจยั
ก. 1 บท (chapter) จากหนังสือ 1 เล่ม
ข. บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรื อหนังสือพิมพ์
ค. เรื่ องสั้น (short story) หรื อเรี ยงความขนาดสั้น (short essay) 1 เรื่ อง บทกวีขนาดสั้น (short poem)
1 บท ไม่วา่ จะนามาจากงานรวบรวมหรื อไม่ก็ตาม
ง. แผนภู มิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้ น (drawing)
การ์ตูน (cartoon) รู ปภาพ (picture) หรื อภาพประกอบหนังสื อ (illustration) จากหนังสื อ นิ ตยสาร/วารสาร
หรื อหนังสือพิมพ์ จานวน 1 ภาพ

5.2 การทาสาเนาจานวนมากเพือ่ ใช้ในห้องเรี ยน
ทาได้ไม่เกิน 1 ชุดต่อนักเรี ยน 1 คน โดยผูส้ อน เพือ่ ใช้ในการสอนหรื อการอภิปรายในห้องเรี ยน โดยสาเนาที่
ทาขึ้นจะต้องไม่ยาวจนเกินไป และต้องมีการระบุรับรู ้ความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ในสาเนาทุกฉบับด้วย ดังนี้
ก. ร้อยกรอง
(1) บทกวี (poem) ที่ไม่เกิน 250 คา และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิน 2 หน้า [หน้าละ 2,000 ตัวอักษร
(character) ตัวอักษรขนาด 16] หรื อ
(2) บทกวีขนาดยาว ตัดตอนมาได้ไม่เกิน 250 คา
ข. ร้อยแก้ว
(1) บทความ (article) 1 บท เรื่ อง (story) 1 เรื่ อง หรื อเรี ยงความ (essay) 1 เรื่ องหรื อไม่เกิน 2,500 คา
(2) ตอนใดตอนหนึ่ ง (excerpt) ของร้อยแก้วซึ่งไม่เกิน 1,000 คาหรื อร้อยละ 10 ของงานนั้น (แล้วแต่
ว่าจานวนใดน้อยกว่ากัน) แต่ได้อย่างน้อย 500 คา
อย่างไรก็ดี จานวนที่ระบุไว้น้ ี ยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสม เช่น อาจมีความยาวเกินมาเพือ่ ให้ขอ้ ความของ
บทกวีจบบทหรื อร้อยแก้วจบย่อหน้า เป็ นต้น
(3) แผนภู มิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น (drawing)
การ์ ตูน (cartoon) รู ปภาพ (picture) หรื อภาพประกอบหนังสื อ (illustration) จากหนังสื อนิ ตยสาร/วารสาร
หรื อหนังสือพิมพ์ จานวน 1 ภาพ
(4) งานที่มีลกั ษณะเฉพาะ – งานที่อยูใ่ นรู ปของร้อยกรองหรื อร้อยแก้ว หรื อผสมผสานกันซึ่งมักจะมี
ภาพประกอบ อาทิ หนังสื อเด็ก ทาทั้งฉบับไม่ได้ แต่ใช้ได้ไม่เกิน 2,500 คา และทาสาเนาตอนใดตอนหนึ่ ง
(excerpt) ของงานได้ไม่เกิน 2 หน้าพิมพ์ของงานนั้น หรื อไม่เกินร้อยละ 10 ของคาที่ปรากฏในงานนั้น
(5) งานของผูส้ ร้างสรรค์คนเดียวกัน ทาสาเนาบทกวี (poem) บทความ (article) เรื่ อ ง (story) หรื อ
เรี ยงความ (essay) ได้ไม่ เกิน 1 เรื่ อง หรื อสามารถตัดตอนมาจากผลงานของผูส้ ร้างสรรค์คนเดียวกันได้ไ ม่
เกิ น 2 ตอน (two excerpts) หรื อ ทาสาเนาผลงานได้ไ ม่ เกิ น 3 เรื่ อ ง จากงานรวบรวมเล่ มเดี ยวกัน หรื อจาก
นิตยสาร/วารสารรวมเล่ม ในเวลา 1 ภาคการศึกษา
การรับรู้ ความเป็ นเจ้ าของลิขสิ ทธิ์
การนางานลิขสิ ทธิ์มาใช้ในการเรี ยนการสอนจะต้องแสดงความรับรู ้ความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดย
ต้องแจ้งให้ทราบชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรื อผูส้ ร้างสรรค์ ชื่อผลงาน (ถ้ามี) และ/หรื อแหล่งที่มาด้วย (ถ้ามี)
การทารายงาน จดบันทึกรายการงานสร้ างสรรค์ของบุคลากร
ส านั ก วิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ จ ัด ท ารายการข้ อ มู ล งานสร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากรไว้ใ นเว็ บ ไซต์
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ผังขั้นตอนการทางาน

เริ่มต้ น

คณบดีและคณะกรรมการบริหารงานของคณะ

คณะกาหนดยุทธศาสตร์ และทาแผนงานการ
ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ

รองคณบดีด้านวิจัย

จัดทาแผนปฏิบัติการงานวิจยั

พิจารณาอนุมตั ิแผนงานวิจยั
คณบดี

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการทางาน

ระบบการบริหารงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

แต่ งตั้งคณะกรรมการงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

ดาเนินการจัดทาโครงร่ างงานวิจยั ตามรูปแบบทีก่ าหนด
คณะกรรมการฯ พิจารณาและนาส่ งแหล่งทุน

กระบวนการพิจารณาทุนจากแหล่ งทุนทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการฯ แจ้ งผู้ได้ รับทุนทราบ

ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการวิจัย ประจาปี งบประมาณ
ประกาศการเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการวิจัยประจาปี งบประมาณ
ตรวจประเมินข้ อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒทิ ้งั ภายในและภายนอก

คณะอนุกรรมการพิจาณากลั่นกรอง

แก้ไข

โครงการวิจัยและอุดหนุนทุนการวิจัย

นักวิจัยปรับแก้ ไข

พิจารณา

จัดทาร่ างประกาศทุนวิจยั

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพิจารณา
เห็นชอบประกาศทุนอุดหนุนการวิจยั ฯ
ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจาปี ... และแจ้ งนักวิจยั ทาสั ญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั

จัดทาสัญญารับทุนอุดหนุ นการวิจยั
เบิกทุนวิจยั งวดที่ 1

A

A

ส่ งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน

เบิกทุนวิจยั งวดที่ 2

ส่ งร่ างรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ส่งเล่มรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ ไข) และหลักฐานอื่น ๆ ตาม
สัญญาทุนวิจยั

นาผลงายวิจยั ไปใช้ประโยชน์ /บูรณาการการเรี ยนการสอนกับงานวิจยั / เผยแพร่
ผลงานวิจยั ในระดับชาติหรื อนานาชาติ

เบิกทุนวิจยั งวดที่ 3

ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญาท้ องถิน่ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของท้ องถิน่ ดังนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยระบุหัวข้ อวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่นและสั งคม

ประชาสั มพันธ์ ประกาศแก่ บุคลากรของสานักวิชานิติศาสตร์ เพื่อทาโครงร่ าง
ข้ อเสนอขอรับทุนอุดหนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการเพื่อการพิจารณาโครงร่ างตามกรอบที่กาหนดในประกาศ

ประกาศรายชื่ อผู้ที่ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัย

ผู้ที่ได้ รับทุนทาสั ญญาการรับทุนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและดาเนินการวิจัย

ส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิ : ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
สานักวิชานิตศิ าสตร์ ประชาสัมพันธ์แหล่งการเผยแพร่ผลงานแก่ผ้ สู นใจ

นักวิจยั ส่งผลงานเพื่อนาเสนอตามข้ อกาหนดของหน่วยงานผู้จดั โดยตรง

หน่วยงานพิจารณาข้ อเสนอผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์โดยหน่วยงานผู้จดั

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

กรณีตอบรับแต่มีข้อเสนอ

กรณีตอบรับแต่ไม่มี

แก้ ตามข้ อเสนอแนะและ

ให้ ปรับแก้ ไข

ข้ อเสนอให้ ปรับแก้ ไข

เสนอต่อหน่วยงานอื่น

ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอ

เสนออนุมตั กิ ารนาผลงาน
ไปเผยแพร่

เสนออนุมตั กิ ารนาผลงาน
ไปเผยแพร่
เจ้ าของผลงานนาผลงานไป
เผยแพร่
รายงานฝ่ ายวิจยั /คณบดี

เจ้ าของผลงานนาผลงานไป
เผยแพร่
รายงานฝ่ ายวิจยั /คณบดี

ระบบและกลไกระบบการรวบรวม วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์

รวบรวมบทคัดย่ อ / รายงานผลวิจัย / นวัตกรรม

ประชุมร่ วมระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวางแผนทางการวิเคราะห์
สั งเคราะห์ จัดกลุ่มนักวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์นวัตกรรม

นาเสนอรายงานผลการสั งเคราะห์ ผลงานวิจัย

จัดทาเป็ นเอกสารเผยแพร่ ผลการแพร่ ผลการสั งเคราะห์ งานวิจัย
และงานสร้ างสรรค์นวัตกรรม

ประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ ผลการสั งเคราะห์ โดยจัดส่ งไปยังหน่ วยงาน
ภายนอก และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงนาไปประยุกต์ ใช้ ในพันธกิจ
ต่ าง ๆ ของมาวิทยาลัยและหน่ วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง

ระบบและกลไกการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญา
งานลิขสิ ทธิ์ที่มกี ารใช้ งานใน
-

การเรียนการสอน

ข้ อทีต่ ้องพิจารณาเมื่อนามาใช้
-

- วัตถุประสงค์และความ

ภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ
(การนาออกฉาย การ

เหมาะสมในการใช้

บันทึกสาเนา)

- ลักษณะของงาน

-

- ปริ มาณและสัดส่ วน

งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ
(รายการวิทยุ โทรทัศน์)

- ผลกระทบต่อตัวเจ้าของผลงาน

-

ดนตรี กรรม

-

รู ปภาพและภาพถ่าย

-

วรรณกรรมและสิ่ งพิมพ์

การใช้ งานลิขสิ ทธิ์ในการเรียนการ
สอนของสานักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การรับรู้ ความเป็ นเจ้ าของ
ข้ อยกเว้ น (Fair use) ม.

ลิขสิ ทธิ์ (แจ้งชื่อเจ้าของ

32,33,34

ลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน หรื อ

พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์

แหล่งที่มา)

- การวิจยั หรื อการศึกษางาน
- ทาซ้ า ดัดแปลงเพื่อ

การจดบันทึกรายการงาน

ประโยชน์ในการสอน

สร้ างสรรค์ของบุคลากร

- ทาซ้ า ดัดแปลงเพื่อแจกจ่าย

สานักวิชา (บันทึกไว้ใน

หรื อจาหน่ายให้นกั ศึกษาใน

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

ปริ มาณจากัด
-

- ใช้ถาม ตอบ ในข้อสอบ

-

- ใช้โดยมีการรับรู ้ถึงเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์

