
 
 

      
     
  

ประกาศ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวของกับ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ 

 
๑. วัตถุประสงค ์ 
 ๑.เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุรีเกีย่วกับสิทธิ์ และการคุ้มครองสิทธิ์ ในการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ๒. เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่เกีย่วข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาสิทธิ ประโยชน์จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๒. ความหมาย 
 สิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักวิจัยวิทยาลัย พยาบาลบรม
ราชชนนี สุพรรณบุรี  โดยเป็นสิทธิ์ที่ชอบธรรมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ี ยวข้อง โดยเป็นการถือครอง
สิทธิ์ตามข้อตกลงที่ก าหนด 
 การคุ้มครองสิทธิ์  หมายถึง การปกป้องการละเมิดสิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
  สิทธิ์ประโยชน์  หมายถึง ประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ  คณาจารย์และ
นักวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  

๓. แนวทางการคุ้มครองสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์ 
 ๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าของผลงานร่วม กันจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพือ่รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามทีก่ฎหมายกก าหนด 
 ๒. งบประมาณท่ีเกิดข้ึนจากการ กระท าใดๆ เพื่อ การคุ้มครองสิทธิ์ให้ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร 
หรืองบประมาณอ่ืนตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ใช้  ดุลพินิจของผู้บริหาร
เป็นที่สุด  
 ๓. สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะต้องหักเข้าส่วนกลางของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตาม
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
 ๔. แนวปฏิบัติ อ่ืนที่ ไม่ได้ระบุไว้ ให้อยู่ ในดุลพินิจของ ผู้บริหาร การกระท าท่ีเป็น การละเมิดสิทธิ์
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ได้แก่  
  (๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง  
  (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
  (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว  
  (๔) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ า ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   

   ๑ 

 



 
 
  (๕) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือ ผลประโยชน์
ในทางการค้า  
  (๖) แจกจ่ายในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์  
  (๗) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ “มาตรา ๓๒ การ กระท า แก่งานอันมีลิขสิท ธิ์ของบุคคลอื่ นตาม  
พระราชบัญญัตินี้หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของ  ลิขสิทธิ์และไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้  ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรค หนึ่ง การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ งมิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือการหาก าไร  
  (๒) ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัว  
หรือญาติสนิท  
  (๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรูถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น  
  (๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในงานนั้น
  (๕) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือ ท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาล  
หรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว  
  (๖) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของ
ตน อันมิใช่การกระทาเพ่ือหาก าไร 
   (๗) ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือ ท าบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบัน  
ศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการ  กระท าเพ่ือหา
ก าไร 
  (๘) น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ  
 มาตรา ๓๓ การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี  ลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้  โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคห นึ่ง มาตรา ๓๔ การ ท าซ้ าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด ซ่ึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือ ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการ ท าซ้ า นั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือหาก าไร และได้
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอ่ไปนี้  
  (๑) การท าซ้ าเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน  
  (๒) การท าซ้ า งานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือ  
การศึกษา  
 มาตรา ๓๕ การกระท าแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  มิให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  (๒) ใช้เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  
  (๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงาน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น   

   ๒ 



 
 
  (๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น   
  (๕) ท าส า เนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจ านวนที่สมควร โดยบุคคลผู้ ซ่ึงได้ซื้อหรือได้รับ  
โปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบ ารุงรักษา หรือป้อง กัน การสูญหาย  
  (๖) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาล  
หรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว  
  (๗) น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ  
  (๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีทีจ่ าเป็นแก่การใช้  
  (๙) จัดท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เ พ่ือเก็บรักษาไว้ส าหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพ่ือ  
ประโยชน์ของสาธารณชน” 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙ 

 
  
       

 (นางลัดดาวัลย์   ไวยสุระสิงห์) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

 
 

   ๓ 


