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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
หลักกำรและเหตุผล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีพันธกิจด้านการวิจัย ได้แก่ ผลงานวิชาการ
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีความสาคัญในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล การพัฒนา
องค์กรและการพัฒนาท้องถิ่น และต้องมีพันธกิจการวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบัน ดังนั้นจึงต้องมีระบบและ
กลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่
สาคัญ 3 ประการ คือ1. มีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้ สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน 2. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน 3.ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
การจัดทาคู่มือเล่มนี้ได้จัดทาภายใต้กรอบของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 - 2554) สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราขภัฏนครปฐม
4. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย
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แผนยุทธศำสตร์คณะพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 2557-2561
(จัดทำ พ.ศ. 2556)
ควำมเป็นมำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479 จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม ปี
พ.ศ.2511 ยกระดับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม ปี พ.ศ.2518 เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม พ.ศ.2535 เป็น
สถาบันราชภัฏนครปฐม และปี พ.ศ.2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามลาดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีปรัชญาที่สาคัญคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย และเป็น แหล่ง
ความรู้ของประชาชน มุ่งจั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคนให้ สมบูรณ์ มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้างความรู้เพื่อท้องถิ่นและปวงชน โดยมีพันธกิจ 4 ประการดังนี้
1. จัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
2. ผลิตผลงานวิจั ยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นและประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
สื บ เนื่ องจากการปฏิรู ป ระบบสุ ข ภาพและการเติ บโตของธุรกิจบริการสุ ขภาพอย่ างรวดเร็ว ของ
ประเทศไทย ทาให้ความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรใน
หลายสาขาวิชา เช่น พยาบาล แพทย์ นักอาชีวอนามัย เป็นต้น ด้ว ยความตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากร
ด้านสุขภาพของจังหวัดนครปฐม จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนระดับประเทศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมผลิตบัณฑิตสาขาสุขภาพ และให้ มีองค์กรรองรับการผลิตบุคลากรในสาขานี้ มหาวิทยาลัยฯจึงได้
ก าหนดจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร์ และประกาศเป็ น ส่ ว นงานภายใน มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552
ปรัชญำ (Philosophy)
“พัฒนาศาสตร์ ศิลป์ จิตอาสา ให้คุณค่าจรรยาบรรณ”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มุ่งพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับทางสังคม”
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พันธกิจ (Mission)
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถนที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ ปวงชน มี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู”
จึงกาหนดพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ไว้เป็น 5 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างทักษะการพยาบาลฉุกเฉินและ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตงานวิจัยนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลและแก้ไขปัญหาสุขภาพท้องถิ่น และ
ประเทศ
3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ : พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
อัตลักษณ์ : จิตอาสา ศรัทธาจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ
ค่ำนิยมหลัก “NURSE”
N = Network and Communication
การสร้างเครือข่ายการทางานและการสื่อสารหลายรูปแบบ หมายถึง การทางานแบบประสาน
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
U = Unity
การประสานสามัคคี หมายถึง การทางานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
R = Responsibility
การทางานความรั บ ผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพและ
มาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
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S = Service
การบริการ หมายถึง การให้บริการด้วยใจและมีคุณภาพ
E = Excellent
ความเป็นเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แผนยุทธศำสตร์คณะพยำบำลศำสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
จากแนวโน้ ม ความท้าทาย และแผนพัฒ นาฉบับต่าง ๆ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ สรุปวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ได้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
(Vision)

“เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มุ่งพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับทางสังคม”

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy Issues)
1. เพิ่มจานวนบัณฑิต และยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและบริการวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วิชาชีพ และเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
4. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ (Goals)
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามอัตลักษณ์ที่กาหนด
2. จานวนบัณฑิตเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนในท้องถิ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านสุ ขภาพสามารถจัดการตนเองเพื่อให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย วิชาชีพและสิ่งแวดล้อม
5. คณะพยาบาลศาสตร์เป็นองค์กรเรียนรู้บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 2
ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีคณบดี และรอง
คณบดีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ประสานควบคุมกากับดูแล การติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม
นโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและกรรมการกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประกอบด้วย
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่
1. ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ
4. ระบบสร้างขวัญและกาลังใจ
5. การติดตามการประเมินผล
6. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
7. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยฯ
8. ระบบและไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
9. ระบบไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่
1. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. ระบบและกลไกรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
4. การนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ โดยมีการ
จัดระบบเพื่อส่ งเสริ มความร่ว มมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกช นและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

โครงสร้างการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โครงสร้างฝ่ายวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะบดีเป็นผู้บริหาร และมีกรรมการงานวิจัย
และบริการวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายการวิจัย ฯ เป็นประธาน และมีการดาเนินงาน ดังไดอะแกรม ดังนี้

คณบดี
คณะกรรมการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการด้ านวิจยั และบริ การวิชาการ

งานวิจัย

การวิจัย

ผลิตผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงาน
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งานด้านการวิจัย
มีหน้าที่ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประสานงานกับแหล่งทุน
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการขอรับการสนับสนุในการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการทางานวิจัย การอานวย
ความสะดวกทั้งในเชิงวัสดุ อุป กรณ์ สถานที่ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้ มี
ความรู้และศักยภาพด้านการวิจัย ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการยกย่องให้รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นของคณะพยาบาล
งานผลิตผลงานวิชาการ
มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ตารา บทความทาง
วิชาการ เป็นต้น
งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
มีหน้าที่รวบรวมคัดสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิชาการ และงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย
เพือ่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ตลอดจนแสวงหาเวทีหรือช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย มีการ
สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณในกรณีนาเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ และผ่านกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยในกรณีนาเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ขั้นตอนการทางานของฝ่ายวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์จัดการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ร่วมกั นพิจารณาหัวข้องานวิจัยเป็น
โจทย์วิจัยที่ตรงต่อความต้องการของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก พร้อมจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย
ดาเนินการแจ้งผู้วิจัย
ขั้นตอนที่ 3 นักวิจัยดาเนินการจัดทาโครงร่างงานวิจัยตามรูปแบบที่คณะและสถาบันวิจัยและ
พัฒนากาหนดเสนอต่อคณะกรรมการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พิจารณาโครงร่างงานวิจัยและนาส่งต่อ
แหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอก เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา สกว. วช. สสส. และหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
ขั้นตอนที่ 5 เข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาทุนจากแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอก เช่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา สกว. วช. สสส. และหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แจ้งให้ผู้วิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ทราบและดาเนินการ
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งานฝ่ายวิจัยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ผังขั้นตอนการทางาน

คณบดีและคณะกรรมการบริหารของคณะ

รองคณบดีด้านวิจัย

คณบดี

เริ่มต้น

คณะกาหนดยุทธศาสตร์และทาแผนงานการผลิต
ผลงานวิจัยและวิชาการ

จัดทำแผนปฏิบตั ิ
กำรงำนวิจยั

พิจำรณำอนุมตั ิ
แผนงำนวิจยั
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการทางานในการ
ระบบกำรบริหำรงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

ดาเนิ นการจัดทาโครงร่างงานวิจยั ตาม
รูปแบบที่กาหนด

คณะกรรมการฯ พิจารณาและนาส่ง
แหล่งทุน

กระบวนการพิจารณาทุนจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการฯ แจ้งผูไ้ ด้รบั ทุนทราบ
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2. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดย
1. คณะกรรมการงานวิจัยสารวจความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิจัยของอาจารย์ในคณะ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาจารย์
3. จัดประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ หรือเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์
4. จั ด พิ ม พ์ เ อกสารเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย หรื อ ให้ อ าจารย์ ไ ด้ รั บ การ อบรม
จรรยาบรรณแก่นักวิจัยหรืออาจารย์
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรมในหลักสูตรการวิจัยด้านต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน
6. สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยโดยการแจ้งประกาศการให้ทุนวิจัยของสถาบันวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติและการให้ผลงานวิจัยเป็นภาระงานของอาจารย์
7. สนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ส่งโครงร่างวิจัยกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพราะให้มีผู้ทรงคุณวุฒิใน
เรื่องที่เสนอ
3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด หาทรั พ ยากรหรื อ จั ด หาแหล่ ง ทรั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอ ได้ แ ก่ งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ด้านงบประมาณ
ทุนวิจัยมีทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ดังนี้
1. งบประมาณการวิจั ย ทั้งงบประมาณแผ่ นดินและเงินรายได้ทุนงบประมาณประมาณ
แผ่นดินได้แก่
1.1 งบประมาณแผ่ น ดิ น เพื่ อ ส่ ง ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการวิจั ย แห่ ง ชาติ (วช.)
พิจารณาสนับสนุนหลักเกณฑ์ในคู่มือปฐมนิเทศนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.2 งบประมาณแผ่นดินเพื่อส่งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณา
สนับสนุน
2. งบประมาณรายได้
2.1 กลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
2.2 โครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจา R to R
2.3 โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็น
เลิศทางวิชาการ
2.4 โครงการวิจัยท้องถิ่นภายใต้โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชน
ท้องถิ่น
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ …..

ตรวจประเมินข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

แก้ ไข

โครงการวิจัยและอุดหนุนทุนกรวิจยั
พิจารณา

จัดทาร่างประกาศทุนวิจยั ฯ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพิจารณา
เห็นชอบประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยฯ

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ประจาปี ….. และแจ้งนักวิจัยทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

จัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั

จัดทาราคากลางโครงการวิจัยที่เกิน 1 แสนบาทขึ้นไป (แบบฟอร์ม ปปช.)

เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 1 (40%)
A

นักวิจัยปรับแก้ไข
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A

ส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 3 ท่าน

เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 (30%)

ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 3 ท่าน

ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) และหลักฐานอื่นๆ
ตามสัญญาทุนวิจัย

นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ / บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย /
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 3 (30%)
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ด้านห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้คณะตั้งหน่วยงานวิจัยหรือ
กลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยเพื่อเป็นแหล่งสาหรับการวิจัย โดยมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก)
ด้านแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่
1. มีห้องสมุดซึ่งมีเอกสารและวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา
2. มีฐานข้อมูลสาหรับค้นคว้า ได้แก่ EBSCO
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
โดยมีการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์รับเชิญก่อนที่จะนาเสนอบทความวิจัย
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมโดยมี website ของมหาวิทยาลัยและของ
คณะเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ระบบและกลไกการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
4. ระบบการสร้างขวัญและกาลังใจนักวิจัย
การสร้างขวัญและกาลังใจของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย
1.1 สถาบันวิจัยมีค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติในวารสารที่
อยู่ในฐาน TCI หรือการไปนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
1.2 การทาวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยจะได้ภาระงานตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3 ผู้ทาวิจัยหรือผลงานวิชาการอาจได้รับการพิจารณาให้ลาทาวิจัย เมื่อไม่ติดภาระกิจอื่น
จากคณะกรรมการบริหารคณะอาจพิจารณา
1.4 มหาวิทยาลั ย จะจั ดประกวดผลงานวิจัยที่จะนาเสนอการประชุมวิช าการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการวิจัย จะกาหนดแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่กาลังดาเนินการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
5.2 คณะกรรมการฯ จะติดตามความก้าวหน้านักวิจัย ที่ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลั ยและ
หน่วยงานภายนอกทุกไตรมาส
5.3 คณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของนักวิจัยและส่งคณะกรรมการ
บริหารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
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6. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนมีวิธีการดังนี้
6.1 กาหนดให้นักศึกษาทาโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
6.2 กาหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟั งการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าใน
งานวิจัยของอาจารย์หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญหรือเข้าร่วมการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
6.3 มหาวิทยาลัยจัด ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
6.4 การส่งเสริมให้อาจารย์นาผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งกาหนดในมคอ. 3 หรือ รายงานผลในมคอ. 5
7. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์นาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังนี้
7.1 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณคณะกรรมการวิจัยจะประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ทั้งการ
ประเมินแผนงาน และ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
7.2 นาผลการสรุปของคณะกรรมการวิจัยเสนอคณะกรรมการบริหารของคณะเพื่อจัดทาแผน
ในปีต่อไป
8. ระบบและไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประกอบไปด้วย
8.1. กลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานหรืองานสร้างสรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์ได้วางกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการ
เจรจาต่อรอง ทาข้อตกลง ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้การเจรจาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
8.2 ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
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ผู้สร้างสรรค์งานแจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิ์
บริการให้คาปรึกษาแดเตรียมเอกสารเบื้องต้น
(งานที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ,์ บัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน)
จัดทาเอกสารคาขอ
ผู้สร้างสรรค์ตรวจสอบเอกสารและลงนาม

แก้ไข

ตรวจสอบเอกสาร
นาเสนอมหาวิทยาลัย / อธิการบดีลงนาม
นาไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ

ตรวจสอบเอกสาร

รับรองเอกสารการคุม้ ครองสิทธิ์
นาส่งเอกสารการคุม้ ครองสิทธิ์ให้กับผู้สร้างสรรค์ และ สวพ.
จัดทาสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แก้ไข
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9. ระบบไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
9.1 กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้วางกลไกการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้อถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ดังนี้
9.1.1 ทุกปีงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อระบุกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติสาหรับการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยกาหนดกรอบการจัดทาโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยบนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
9.1.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 1 ผ่านช่องการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย ฯ และส่งทาง E mail ให้คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์
9.1.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการพิจารณาโครงร่าข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนตาม
กรอบและแนวทางที่กาหนดไว้ตามประกาศมหาลัยข้อที่ 1 โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณา
9.1.4 ประการรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
9.1.5 ผู้ได้รับทุนทาสัญญาการรับทุนอุดหนุนกับสถาบันวัยและพัฒนาและทาการวิจัยตาม
โครงร่างข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติ
9.1.6 ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อครบกาหนดการขอรับทุนตาม
สัญญา
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9.2 ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยระบุหัวข้อวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

ประชาสัมพันธ์ประกาศแก่บุคากรของคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อจัดทาโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการเพื่อการพิจารณา
โครงร่างตามกรอบที่กาหนดในประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

ผู้ที่ได้รับทุนทาสัญญาการรับทุนกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและดาเนินการวิจัย

ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา
วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี
ดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดย
1.1 คณะกรรมการวิจัยสืบค้นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้แก่นักวิจัย และลง web site
ของคณะพยาบาลศาสตร์
1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ตีพิมพ์วารสาร
ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 การจัดอบรมการเขียนบทความวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์
1.4 เผยแพร่แหล่งการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติให้แก่นักวิจัย
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แผนภูมิ : ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
แหล่งการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจ
นักวิจัยส่งผลงานเพื่อนาเสนอตามข้อกาหนดของ
หน่วยงานผู้จัดโดยตรง

หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์โดยหน่วยงานผู้จัด

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

กรณีตอบรับแต่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้ไข

กรณีตอบรับแต่ไม่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้ไข

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ

เสนออนุมัติการนา
ผลงานไปเผยแพร่

เสนออนุมัติการนา
ผลงานไปเผยแพร่
เจ้าของผลงานนา
ผลงานไปเผยแพร่
รายงานฝ่ายวิจัย/
คณบดี

เจ้าของผลงานนาผลงาน
ไปเผยแพร่
รายงานฝ่ายวิจัย/
คณบดี

แก้ตามข้อเสนอแนะ
และเสนอต่อหน่วยงานอื่น
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2. ระบบและกลไกระบบการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์ได้วางแนวทางและขั้นตอน เพื่อคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยยังคงความเชื่อถือในเชิงวิชาการและ
รวดเร็วต่อเหตุการณ์ เพื่อให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณาชนสามารถเข้าใจได้ รวมถึงจัดหมวดหมู่ความรู้
ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่อไป โดยมีกลไกในการดาเนินงานดังนี้
แผนภูมิ : ระบบการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
รวบรวมบทคัดย่อ / รายงานผลวิจัย / นวัตกรรม

ประชุมร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวางแผนทางการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่มนักวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม

นาเสนอรายงานผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัย

จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ผลการแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการสังเคราะห์โดยจัดส่งไปยัง
หน่วยงานภายนอก และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงนาไปประยุกต์ใช้
ในพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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3. การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
3.1 คณะกรรมการวิจัยจัดทาเอกสารการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถาบันวิจัยฯ
และและให้นักวิจัยเขียนเมื่อวิจัยสาเร็จ
3..2 การนาไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนให้บรรจุอยู่ใน มคอ.3 หรือ มคอ.5 หรือเพื่อทา
วิจัยต่อให้มีอยู่ในความสาคัญของปัญหาหรือนาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นก็ให้มีเอกสารที่ยืนยันได้ เป็นต้น
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ส่วนที่ 3
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นมา
ปัจจุบันนี้ผลงานวิจัยมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็
จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพ จาเป็นต้องมี
ส่วนประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการดาเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณภาพ
หรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดาเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้นักวิจัย
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์ม ากกว่าจะ
เป็นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทั ศน์ และวิธีที่ใช้ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย หมายถึ ง หลั ก เกณฑ์ ค วรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องนั ก วิ จั ย ทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่ มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะ
ทาวิจัย การเลือกผู้ร่วมเข้าทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความ
คิดเห็นที่นาไปใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นั ก วิ จั ย ต้ อ งเสนอข้ อ มู ล และแนวคิ ด อย่ า งเปิ ด เผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มึความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
2.1.1นักวิจั ยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างระเอียดรอบคอบเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
2.2.1นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และเวลาให้กับการทางานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
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2.3.1นั กวิ จั ย ต้อ งมี ความรั บผิ ดชอบไม่ล ะทิ้ งงานโดยไม่ มีเ หตุผ ลอั นควร และส่ งงานตาม
กาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญา ข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดผล
อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทาการวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชานาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัยอย่าง
เพียงพอ เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐาน และคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4 นักวิชาการต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน
สั ต ว์ พื ช ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล้ อ ม มี จิ ต ส านึ ก และปณิ ธ านที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
1.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกเท่านั้น
1.2 นั ก วิ จั ย ต้ อ งด าเนิ น การวิ จั ย โดยมี จิ ต ส านึ ก ที่ ไ ม่ ก่ อ ความเสี ย หายต่ อ คน สั ต ว์ พื ช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม
ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุ ษ ย์ ต้ อ งถื อ เป็ น ภาระหน้ า ที่ ที่ จ ะอธิ บ ายจุ ด มุ่ ง หมายของการวิ จั ย แก่ บุ ค คลที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนทา
การวิจัย
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5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความละเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัย ต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน
ความเป็นจริงและไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
1.2 นักวิจั ย พึงเผยแพร่ ผ ลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิช าการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัย เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
1.3 นั ก วิจั ย พึ งเสนอผลงานวิจั ยตามความเป็ นจริง ไม่ข ยายผลข้ อค้ นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจั ยพึงมีใจกว้าง พร้ อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็ นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟังแก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนาที่ดี เพื่อสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
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ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการวิจัยด้วยจิตสานึกที่จะ
อุทิศกาลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์ต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทาการ
วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้าใจ กระทาการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป
ข้อ 10 วิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์ต้องเข้าคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

31

ภาคผนวก
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การจดลิขสิทธิ์งานเขียน/ งานวิจัย/ งานวิชาการ
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทาขึ้นโดย
การแสดงออกตามประเภทงานลิ ข สิ ท ธิ์ ต่ า งๆ ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป็ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการใช้ ส ติ ปั ญ ญา ความรู้
ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา”
ประเภทหนึ่ งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เจ้าของผลงานทางลิ ขสิ ทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิกันได้ ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธีอื่นๆ
การโอนสิ ทธิ์ค วรที่จ ะเป็ น ลายลั ก ษณ์อัก ษร หรือ ทาเป็ นสั ญ ญาให้ ชัด เจน จะโอนสิ ทธิ์ทั้ง หมดหรือ เพีย ง
บางส่วนก็ได้
งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์
งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่างๆ ดังนี้
1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. งานนาฏกรรม เช่น งานที่เกี่ยวกับการรา การเต้น การทาท่าหรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็น
เรื่องราว การแสดงโดยวิธีใบ้
3. งานศิลปกรรม เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรมถ่ายภาพ
ภาพประกอบแผนที่ โครงสร้าง ศิลปะประยุกต์ และรวมทั้งภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
4. งานดนตรีกรรม เช่น ทานองและเนื้อร้องหรือทานองอย่างเดียว และรวมถึงโน้ตเพลงที่ได้แยก
และเรียบเรียงประสานแล้ว
5. งานโสตทัศน์วัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสก์ เป็นต้น
6. งานภาพยนตร์
7. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ เป็นต้น
8. งานแพร่เสียงภาพ เช่น การนาออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
9. งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
ผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์
ผลงานดังต่อไปนี้เป็นผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์
1. ข่าวประจาวันและข้อเท็จจริง ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม
หรืหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
4. คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5. คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 3.1 –3.4 ที่กระทรวงทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทาขึ้น
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การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
สิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน
ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่ได้ทา
การสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป
ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์นอกจากจะเป็นผู้สร้างสรรค์ง านแล้ว บุคคลอื่นอาจจะมีลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างสรรค์
นั้นก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต่างๆ ในการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ เช่น การสร้างสรรค์งานร่วมกัน การว่าจ้างให้
สร้างสรรค์งาน การโอนสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่มีลิขสิทธิ์จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อไปนี้
1. ผู้สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ที่สร้างสรรค์งานด้วยตนเองเพียงผู้เดียวหรือผู้สร้างสรรค์งานร่วมกัน
2. ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง
3. ผู้ว่าจ้าง
4. ผู้รวบรวมหรือประกอบกันเข้า
5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
6. ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
7. ผู้ ส ร้ า งสรรค์ที่เป็ น ชนชาติภ าคีอนุ สั ญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสั ญ ญากรุ งบอร์ นและ
ประเทศในภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก
8. ผู้พิมพ์โฆษณางานที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกาที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์
การคุ้มครองลิขสิทธิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตนดังนี้
1. ทาซ้า หรือดัดแปลง
2. การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ให้ เ ช่ า ต้ น ฉบั บ หรื ส าเนางาน โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โสตทั ศ นวั ส ดุ ภาพยนตร์ และสิ่ ง
บันทึกเสียง
4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
5. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่าต้นฉบับ
ผลของการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ผลของการคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยทั่ ว ไป การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ จะมี ผ ลเกิ ด ขึ้ น โดยทั น ที ที่ มี ก าร
สร้างสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีผลตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองอีกต่อไปอีก 50 ปี
นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต หากแต่มีงานบางประเภทมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป โดยสรุปดังนี้
1. ในงานทั่วไปลิขสิทธิ์จะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะมีต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่ผู้
สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กรณีเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วม ให้นับจากผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย กรณี
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ที่เป็นนิติบุคคล ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปี นับตั้งแต่ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น กรณีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง
หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
2. งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับ
แต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
3. งานที่สร้างสรรค์ โดยการว่าจ้าง หรือตามคาสั่งให้มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
4. งานศิลปะประยุกต์ ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น กรณีที่ได้มีการ
โฆษณางานเหล่านั้น ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่โฆษณาครั้งแรก
ยกเว้นในกรณีงานศิลปะประยุกต์ให้ลิขสิทธิ์มีอายุต่อปอีก 25 ปี นับแต่โฆษณาครั้งแรก
ประโยชน์ของลิขสิทธิ์
1. ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์
และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น หรือผลงานตามข้อใดข้อหนึ่ง
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิ ทธิทาซ้าหรือดัดแปลง จาหน่าย ให้เช่า คัดลอก เลียนแบบ
ทาสาเนา การทาให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ของตนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้
โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2. ประโยชน์ของประชาชนหรือผู้บริโภค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ในผลงานลิขสิทธิ์มีผลให้
เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทางวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมออกสู่ตลาดให้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิง และได้ผลงานที่มีคุณภาพ
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับทาให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิทักษ์และคุ้มครองสิ ทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์
นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ สามารถตรวจค้นเพื่อประโยชน์ใน
การติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าจะทาให้ผู้แจ้งได้รับสิทธิ์ในผลงานนั้น ดังนั้น การแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมของเจ้าลิขสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมอย่างแท้จริง
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
1. แบบพิมพ์คาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จานวน 2 ชุด ซึ่งผู้แจ้งจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้
ครบถ้วน เช่น ประเภทของงาน ชื่อผู้แจ้ง ชื่อผู้สร้างสรรค์ สถานที่ติดต่อ ลักษณะของงาน วิธีการสร้างสรรค์
2. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวปะชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือ
มอบอานาจ(ถ้ามี)
3. ผลงานลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์จานวน 1 ชุด
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สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ สานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2. สานักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีภูมิลาเนาอยู่ และไม่มีค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทั้งสิ้น
การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
ตรวจค้นได้ที่ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ สานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หรือค้นหาผ่านเว็บไซด์ได้ที่นี่ http://61.19.225.221/cr-system/logoff.do
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์
1. แบบ ลข.01 จานวน 3 ชุด
2. ผลงานลิขสิทธิ์จานวน 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง กรณีนิติบุคคลให้ ใช้ห นังสื อ
รับรองนิติบุคคลต้นฉบับ โดยมีคารับรองของผู้มีอานาจให้คารับรองตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรองนั้น ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
สถานที่ยื่นคาขอ
กองบริการและเผยแพร่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้า บางกระสอ นนทบุรี
หรือ ที่สานักงานพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

