นโยบายการพัฒนาคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม
จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้
เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานเท่านั้นผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็น
ที่รู้จักในวงกว้าง ผู้ใช้งานคลังปัญญาสามารถเข้าถึงสืบค้นเรียกดูเพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและ
การศึกษาค้นคว้าเท่านั้นและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา รวมถึงไม่ทำสำเนาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และนำ
ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

1.1 ขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในคลังปัญญา
1) คลังปัญญาให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
2) ทรั พ ยากรสารสนเทศที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารในคลั ง ปั ญ ญาคื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ และวิ ท ยานิ พ นธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และได้รับการอนุญาตเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากทางเจ้าของผลงานเท่านั้น
3) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในคลังปัญญาได้รับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จาก
บรรณารักษ์สำนักบริการการศึกษาและบรรณสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ตามคู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมแบบ APA คู่มือ NIDA i-Thesis
และคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.
2557 และได้รับตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์จากคณะเท่านั้น
4) เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศต้องไม่ละเมิดทรั พย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5) เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศต้องไม่มีการละเมิดจริยธรรมต่างๆ เช่น จริยธรรมทาง
วิชาการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น สามารถแจ้งให้ทาง
เจ้าหน้าที่คลังปัญญาทราบเพื่อดำเนินการพิจารณาและถอดถอนออกจากคลังปัญญา

1.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานคลังปัญญา
1.2.1

การนำเข้าข้อมูล
1) บุ ค ลากรคลั ง ปั ญ ญาเป็ น ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการนำข้ อ มู ล เข้ า คลั ง ปั ญ ญาตามคู ่ ม ื อ การ
ดำเนินงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล โดยใช้ระบบคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) ในกรณี iThesis รับข้อมูลจากกองบริการการศึกษาและนำเข้าคลังปัญญา
3) คลั ง ปั ญ ญาใช้ Dublin Core Metadata เป็ น มาตรฐานในการลงรายการทาง
บรรณานุกรม
4) การจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ในคลังปัญญาใช้มาตรฐาน Dublin Core Metadata dc.rights
ในการระบุความเป็ นเจ้าของลิ ขสิท ธิ์ โดยมีข้อความระบุ ว่าผลงานนี้ เผยแพร่ภายใต้ลิข สิท ธิ์ข องสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.2.2

การใช้งานคลังปัญญา การนำไปใช้และการเผยแพร่
1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ ใ ห้บริ การในคลั งปั ญญาเผยแพร่ภายใต้ล ิขสิทธิ์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) ทรัพยากรสารสนเทศนี้สงวนลิขสิทธิ์โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ
คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
3) การนำทรัพยากรสารสนเทศในคลังปัญญาไปใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน
และการศึกษาค้นคว้าเท่านั้นและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา รวมถึงไม่ทำสำเนาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ
ไม่อนุญาตให้นำทรัพยากรสารสนเทศในคลังปัญญาไปใช้งานเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
4) ในการใช้งานเมื่อผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดทรัพยากรสารสนเทศจะต้องกดยอมรับเงื่อนไข
“ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า
เท่านั้นและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น” ก่อนการดาวน์โหลด
ทุกครั้ง
5) ผู้ใช้สามารถเข้าถึง สืบค้นและเรียกดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากคลังปัญญาได้โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานคลังปัญญา ผ่านทางเว็บไซต์คลังปัญญา
https://repository.nida.ac.th/

1.3 รูปแบบไฟล์ข้อมูลที่สามารถนำเข้าระบบ
ไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (PDF : Portable Document Format)

1.4 ระยะเวลาในการการเก็บรักษาไฟล์
คลังปัญญาจะดำเนินการสงวนรักษาและจัดเก็บในคลังปัญญาตามแผนการสงวนรักษา (Preservation
Plan) ยกเว้นจะได้รับการร้องขอให้นำเอกสารออกจากระบบคลังปัญญาจากเจ้าของผลงาน หรือมีผู้ร้องเรียน

1.5 การนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในคลังปัญญาไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ ยกเว้นจะ
ได้รับการร้องขอให้นำเอกสารออกจากระบบคลังปัญญาจากเจ้าของผลงาน หากผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้
บริการ หรือเมื่อใช้บริการแล้วตรวจพบเนื้อหาชองทรัพยากรสารสนเทศมีลักษณะดังนี้
1) มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
2) มีการละเมิดจริยธรรมต่างๆ เช่น จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น
3) มีเนื้อหาที่ไม่คำนึงถึงและไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4) กรณีเจ้าของผลงานต้องการร้องขอปกปิด หรือขอถอนผลงานของตนเองออกจากคลัง
ปัญญา หากเจ้าผลงานมีเหตุผลความจำเป็นที่จะไม่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในคลังปัญญา กรุณาแจ้งเหตุผลความ
จำเป็นนั้นให้ทางคลังปัญญาทราบ เพื่อทางคลังปัญญาจะได้พิจารณานำข้อมูลออกจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
และคลังปัญญา โดยทางเจ้าของผลงานจะต้องติดต่อเพื่อแจ้งให้คณะได้ทราบถึงความจำเป็นในการขอปกปิด
และระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และนำผลงานการพิจารณาจากคณะหรือให้ทางคณะติดต่อมายังสำนัก
บริการการศึกษาเพื่อจะได้ดำเนินการตามผลการพิจารณา
ทั้งนี้ สามารถแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่คลังปัญญาทราบเพื่อดำเนินการพิจารณาและถอดถอนออกจากคลัง
ปัญญาผ่าน nidawr@nida.ac.th และแบบฟอร์มข้อร้องเรียนและถอนทรัพยากร

1.6 นโยบายความเป็นส่วนตัว
1) ข้อมูลที่รวบรวม
คลังปัญญาให้บริการในระบบเปิด Open Access โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกและลงทะเบียนก่อนการใช้งาน และ
มีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้คลังปัญญาจากโปรแกรม Dspace และ Google Analytic) โดยข้อมูลที่จัดเก็บเป็น
เพียงสถิติการเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้คลังปัญญาจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง

มั่นคงปลอดภัย ปกปิดเป็นความลับ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้งาน และเจ้าของผลงาน ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2) ความมั่นคงปลอดภัย
คลังปัญญามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ เช่น
การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่สถาบันฯ ได้ใช้ ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศภายในของสถาบันฯ
3) สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสถาบันฯ เคารพสิทธิ
ดังกล่าว โดยจะดำเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่าน การถอนความยินยอมดังกล่าว
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
4) ช่องทางในการติดต่อ
สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารบุญชนะ อัตถากร 148 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กทม. 10240
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