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“จริยตรรมและจรรยาทรรฒใถการขอก าหถดต าแหถ่งดางวิชาการ” 

มหาวิดยาลัยศิลธากร 
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ข้อทังคัทมหาวิดยาลัยศิลธากรว่าด้วยหลักเกฒฑ์ 
และวิตีการปิจารฒาแต่งตั้งทุคคลให้ด ารงต าแหถ่ง 

นู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
ป.ศ. 2561 

(มีนลทังคัทใช้ตั้งแต่วัถดี่ 1 ป.ย. 2561) 

>> ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
ประเภทพนักงานประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
>> การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
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ธระกาศคฒะกรรมการปิจารฒาต าแหถ่งดางวิชาการ (ก.ป.ว.) 
ฉทัทลงวัถดี่ 31 ตุลาคม 2561   

(มีนลทังคัทใช้ตั้งแตว่ัถดี่ 1 ป.ย. 2561) 
จ าถวถ 2 ฉทัท  

>> ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐาน 
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 
>> ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  
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การธระเมิถนลการสอถและเอกสารหลักฐาถ 
ดี่ใช้ใถการธระเมิถนลการสอถ  

และการเสถอขอก าหถดต าแหถ่งดางวิชาการ  
ลัท ดุกขั้ถตอถ 
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ข้อสังเกต 
ใถการเสถอขอก าหถดต าแหถ่งดางวิชาการ 



1.1 ผู้ขอรับการประเมิน 

   ผูข้อรับการประเมิน (พนง.) เสนอเรื่องขอรับการประเมินฯ ต่อส่วนงานที่สังกัดให้
แล้วเสร็จ “ก่อนยื่น” เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

สามารถเก็บผลการประเมินการสอนไว้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ ก.พ.ว.
เห็นชอบผลการประเมิน  
 

 ผูข้อรับการประเมิน (ขรก.) ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อส่วนงาน 
ทีส่ังกัด “ก่อน” ประเมินผลการสอน  
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1. การธระเมิถนลการสอถและเอกสารหลกัฐาถดี่ใช้ 
ใถการธระเมิถนลการสอถ   





1.2 องค์ประกอบการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอน  

(1) ผลการประเมินผลการสอน 
>> มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึง่เทยีบค่าได้ไม่นอ้ยกว่า “3 หน่วยกิต/ทวิภาค”  
>> วิธีการประเมินผลการสอน ให้มีการร่วมสังเกตการณ์วิธีการสอนในชั้นเรียน  

หรือมีการศึกษาวิธีการสอนจากสือ่ ได้แก่ วีดีโอหรือสื่อ IT ในรูปแบบต่างๆ 
 
>> ผลการประเมิน 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  - ระดับช านาญ (60/100 คะแนนขึ้นไป) 
(2) รองศาสตราจารย์  - ระดับช านาญพิเศษ (80/100 คะแนนขึ้นไป) 

 
*ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ไม่ต้องประเมินการสอน) 
  การสอน - มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 9 

1. การธระเมิถนลการสอถและเอกสารหลกัฐาถดี่ใช้ 
ใถการธระเมิถนลการสอถ (ต่อ)  
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องค์ธระกอทการธระเมถินลการสอถ  
9 ข้อ (100 คะแถถ) 

(1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียน
การสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว้โดยเสนอเอกสาร หลักฐานที่สามารถ
ประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพดังตาราง
แนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ กฎหมาย มคีวามสามารถในการสอนให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 
เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใชค้ าถาม เพื่อให้ผู้เรียนคิดและ
ตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน  

(3) มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้  ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong 
learner)  

(4) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน  
(5) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(6) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
(7) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมยัเหมาะสมเป็นอยา่งดี สามารถจ าลอง

สถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น  
(8) มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill)  ความสามารถ

ในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น   
(9) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

20 คะแนน 

ข้อละ  
10 คะแนน 
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เกฒฑก์ารธระเมถิใถต าแหถง่ 

>> ผลการประเมินอยู่ในระดับช านาญ  
>> คะแนนตั้งแต่ 60/100  คะแนนขึ้นไป  

ต าแหถ่ง 

นู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

>> ผลการประเมินอยู่ในระดับช านาญพิเศษ  
>> คะแนนตั้งแต่ 80/100 คะแนนขึ้นไป 

นลการธระเมิถ/ 
ระดัทคะแถถ 

 

ต าแหถ่ง 

รองศาสตราจารย์  

(   )  พอใช้  (ต่ ากว่า 60 คะแนน)  
(   )  ช านาญ  (60-79 คะแนน) 
(   )  ช านาญพิเศษ  (80-89 คะแนน)  
(   )  เชี่ยวชาญ  (90-100 คะแนน) 



 (2) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
>> เอกสารหลกัฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน รวมกันได้ไม่น้อยกวา่  

“3 หน่วยกิต/ทวิภาค”  
>> ประเภทของเอกสารหลักฐาน 
แบบที่ 1  (เอกสารประกอบการสอน – ตามเกณฑ์เดิม)   
แบบที่ 2  (เอกสารค าสอน – ตามเกณฑ์เดิม)  
>> ผลการประเมิน 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  - ระดับด ี
(2) รองศาสตราจารย์  - ระดับดี 

 
*ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ไมต่้องประเมินการสอน) 
  การสอน - มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  

มีลักษณะคุณภาพที่ก าหนด 4 ข้อ 

ผศ./รศ. สามารถเลือกเสนอ 
แบบใดก็ได้  
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1. การธระเมิถนลการสอถและเอกสารหลักฐาถดี่ใช้ 
ใถการธระเมิถนลการสอถ (ต่อ)  
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ลักษฒะคุฒภาพของเอกสารหลักฐาถ 

1) เนื้อหาสาระทางวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตร 

เธ็ถไธ 
ตามเกฒฑ์  

ไม่เธ็ถไธ 
ตามเกฒฑ์  

2) เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง  

3) เนื้อหาสาระทางวิชาการสมบูรณ์  

4) เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย  

5) การใช้ภาษาและการเรียบเรียงและน าเสนอ 
    เนื้อหาตามล าดับเข้าใจง่าย  

6) คุณค่าทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  

ระดัทนลการธระเมถิ 
(   )  พอใช้  (มีคุณภาพไม่ครบตาม 4 ข้อแรก)        (   )  ดี  (มีคุณภาพตามข้อ 1 - 4) 
(   )  ดีมาก  (มีคุณภาพตามข้อ 1 - 5)        (   )  ดีเด่น  (มีคุณภาพตามข้อ 1 - 6) 

1. การธระเมิถนลการสอถและเอกสารหลักฐาถดี่ใช้ 
ใถการธระเมิถนลการสอถ (ต่อ)  



เกฒฑ์การเดียทเคียงจ าถวถหถ่วยกิต 

 เกณฑก์ารเทียบเคียงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอน หรือ 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ให้เทียบเคียงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร น ามาใช้โดยอนุโลม 

14 



2. แททค าขอ  
(แทท ก.ป.อ. 03, แทท ก.ป.ว 01) 

   (1) สาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนด
ชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีค าสั่ง ที่ 152/2562 เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับ 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 และเวียนให้ทุกคณะวิชาทราบเรียบร้อยแล้ว (ส าหรับคณาจารย์ที่
ได้รับก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ไปแล้ว) 

(2) ควรระบุชื่อคุณวุฒิแบบเต็ม ไม่ใช่ตัวย่อ เช่น ..............ศาสตรบัณฑิต (... สาขา...) 

(3) ไม่ระบุชื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

(4) ระบุภาระงานย้อนหลังไม่ครบ 3 ปี 

(5) ไม่ระบุรายชื่อผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์  
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(6) การระบุรายชื่อผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  

 - ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ระบุรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอและ 
รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานให้ครบถ้วน 

 ตัวอย่างที่พบ ระบุเพียงชื่อผลงาน และเสนอผลงานมาทั้งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
บทความวิจัย ท าให้ไม่ทราบว่า ประสงค์เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยใช้บทความวิจัยเป็น
การเผยแพร่ หรือประสงค์เสนอบทความวิจัยโดยแนบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการ
พิจารณา เป็นต้น 

 - กรณีเสนอบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
ให้ระบุชื่อฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ที่ปรากฏรายชื่อวารสารดังกล่าวมาด้วย 

(7) การลงนามของผู้บังคับบัญชาในแบบ ก.พ.อ. 03 หรือ ก.พ.ว. 01 ให้ลงวันที่ได้ไม่เกิน
วันที่คณะรับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
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2. แททค าขอ  
(แทท ก.ป.อ. 03, แทท ก.ป.ว 01) (ต่อ) 
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3.ลักษฒะการมีส่วถร่วมใถนลงาถดางวิชาการ 

3.1 นลงาถวิจัย 

• ผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

• หากมีส่วนร่วมในผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีผลงานวิจัยเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันและ
รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

• กรณีงานวิจัยท่ีเป็นชุดโครงการ (Research Program) ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักอย่าง
น้อย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

• กรณีงานวิจัยท่ีเป็นชุดต่อเนื่องกัน (series) ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักทุกเรื่อง และมี
ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

• ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นผลมาจากการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
สามารถกระท าได้ โดยมีสัดส่วนได้ ≤50  
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3.2 นลงาถดี่ไม่ใชน่ลงาถวิจัย 

• ผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  และเป็นผู้ด าเนินการหลัก 

• กรณีมีผลงานหลายเรื่อง ไมส่ามารถน าส่วนร่วมในผลงานหลายๆ เรื่องมานับ
รวมได ้

 

3.ลักษฒะการมีส่วถร่วมใถนลงาถดางวิชาการ (ต่อ) 
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3.ลักษฒะการมีส่วถร่วมใถนลงาถดางวิชาการ (ต่อ) 

3.3 การลงถามรทัรองการมสี่วถรว่มใถนลงาถดางวิชาการ  

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงาน
เรื่องนั้น ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่
สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนใหด้ าเนินการ ดังนี้          

(1) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงาน 
ทุกคน และใหถ้ือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน    

(2) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ 
ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของ 
ผูน้ั้นให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผล
ความจ าเป็นดังกล่าว           
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3.ลักษฒะการมีส่วถร่วมใถนลงาถดางวิชาการ (ต่อ) 

3.3 การลงถามรทัรองการมสี่วถรว่มใถนลงาถดางวิชาการ (ต่อ) 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้                  

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับ ความ 
เป็นจริง จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัย
ต่อไป  



“นลงาถดางวิชาการดุกธระเภด” 
ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
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4. นลงาถดางวชิาการ 



4.1 นลงาถวิจัย/ทดความดางวิชาการ 

(1) กรณีเสนอผลงานวิจยัเปน็รายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ โดยการเผยแพรไ่ปยังห้องสมดุ
ของสถาบันอุดมศึกษาภายนอกยังไม่กว้างขวาง (10 แห่ง)  

(2) กรณีเสนอผลงานวิจัยเปน็รายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ ไม่มีกระบวนการ Peer review 
(3) กรณีเสนอบทความวิจยั/บทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสาร รายชื่อวารสารที่

เผยแพร่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
ทั้งนี้ ปีที่เผยแพร่ในวารสารต้องสอดคลอ้งกับปีท่ีฐานข้อมลูให้การรับรอง 

 *  ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI  ขณะน้ีรับรองถึง พ.ศ.2562 โดยใน พ.ศ.2563 จะมี 
การประกาศผลประเมนิใหม่ กรณีได้ in press จะตีพิมพ์ พ.ศ.2563 ต้องตรวจสอบ 
ว่าวารสารที่เผยแพร่นั้น จะอยู่ใน "กลุ่ม1" และ “กลุ่ม 2” หรือไม่  
 ** ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ สกอ. อยู่ระหว่างพิจารณาจะประกาศฐานข้อมูลใหม่ 
  *** ฐานข้อมูล ISI ที่รับรองจะตอ้งอยู่ใน Web of Science Core Collection SCIE, 
SSCI, AHCI เท่านั้น (ESCI และกลุ่มอ่ืนๆ ใช้ไม่ได)้  
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4. นลงาถดางวชิาการ (ต่อ) 



4.1 นลงาถวิจัย (ต่อ) 

(4) กรณีเสนอบทความวิจยั /บทความทางวิชาการ ใน Proceedings 

- ไม่มีกระบวนการ Peer review 

- ไม่ได้เผยแพร่ฉบับ Full text (เผยแพร่แค่ Abstract) 

(5) กรณีเสนอบทความวิจยั /บทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2556 ที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้  

- ไม่มีกระบวนการ Peer review 
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4. นลงาถดางวชิาการ (ต่อ) 



4.2 นลงาถดางวิชาการใถลักษฒะอื่ถ 

(1) ผลงานไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอ 

(2) ไม่มีบทวิเคราะห์ประกอบผลงานที่เสนอขอ 

(3) ตัวผลงานสร้างสรรค์ที่จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายเอกสารขาวด า/มีขนาดเล็กเกินไป ท าให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียดของผลงานไม่ชัดเจน 

(4) การเผยแพร่ผลงานไม่ครบ 4 เดือน (งานแปล, กลุ่มงานลักษณะเดียวกับพจนานุกรม, 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทย์ฯ, ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรีย ศิลปะ, สิทธิบัตร และซอฟต์แวร)์ 

(5) ไม่พบหลักฐานการเผยแพร่ เช่น สูจิบัตร หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

(6) เป็นผลงานที่ผู้เสนอขอรับจ้างผลิตให้บริษัทเอกชน (ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานอย่างแท้จริง) 

(7) คู่มือปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการต่างๆ ไม่จัดอยู่ในผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
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4. นลงาถดางวชิาการ (ต่อ) 



4.3 นลงาถต ารา/หถงัสือ 

• การเผยแพร่ ต ารา       

 (1) ต้องใช้สอนด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมาแล้ว  + 

 (2) มอบให้เฉพาะห้องสมุด/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย   
 ซึ่งควรเป็นหน่วยงานภายนอก  

• การเผยแพร่ หนังสือ  

 (1) ไม่ระบุเดือน และปีที่ตีพิมพ์   (อาจท าให้เข้าใจผิด)   

     (2) ไม่ระบุจ านวนที่พิมพ์   

     (3) ไม่ระบุราคาขาย (ถ้ามี) 

 (4) มอบให้เฉพาะห้องสมุด/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งควรเป็นหน่วยงาน 

      ภายนอก (10 แห่ง) 
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4.นลงาถดางวิชาการ (ต่อ) 
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จริยตรรมและจรรยาทรรฒใถการเสถอขอก าหถด
ต าแหถง่ดางวิชาการ 



จริยตรรมและจรรยาทรรฒดางวิชาการ 
 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์  
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

 (1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่อง
เดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 
ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

 (2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
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ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และข้อบงัคบัฯ มศก. พ.ศ. 2561 



 (3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน 

 (4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 (5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย 
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จริยตรรมและจรรยาทรรฒดางวิชาการ 
(ต่อ) 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และข้อบงัคบัฯ มศก. พ.ศ. 2561 



 (6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีการด าเนินการ 

 

 กรณีผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งในกรณีที่ได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการนั้นแลว้ และกรณีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นหลังวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2561 สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย
ไม่ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาต 
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จริยตรรมและจรรยาทรรฒดางวิชาการ 
(ต่อ) 

* 

* 

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560 และข้อบงัคบัฯ มศก. พ.ศ. 2561 
*หนงัสือ สกอ. ท่ี ศธ 0509(2)/ว1678 ลงวนัท่ี 16 ต.ค. 2561 



การลงโดษ 

 

 

ก าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็น 
ผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และข้อบงัคบัฯ มศก. พ.ศ. 2561 



การลงโดษ (ต่อ) 
1.กรณีที่ตรวจพบพฤติกรรมดังนี้  

 - ผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง 

- มีพฤติกรรมส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  

- น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดย
อ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  

- น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ  หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงาน
เดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

- ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  

- กระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง  
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การลงโดษ (ต่อ) 
ให้สภามหาวิทยาลัยมมีต ิ

(1) งดการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน 
ครั้งนั้น  และ 

(2) ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็น
กรณี ๆ  ไป และ 

(3) ห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมต ิ
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การลงโดษ (ต่อ) 
 2. กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว 
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่า 

 - ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้นเป็นการ
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  

 - น าผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  

 - น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงาน
เดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

 - ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  

 - กระท าการใด ๆ ทีเ่บี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง  
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การลงโดษ (ต่อ) 
 ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

(1) ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับในครั้งนั้น ส่วนต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน และ 

(2) ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท า
ผิดเป็นกรณี ๆ  ไป และ 

(3) ห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือ
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน แล้วแต่กรณี 
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ชวถคิด!!! 
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สิ่งเดียวกัถหรือไม่??? 



ชวถคิด!!! 
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ละเมิดลิขสิดติ์/ดรัพย์สิถดางธัญญา??? 
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กรฒีตัวอย่าง 

“Falsification” ,    “Fabrication”    and    “Plagiarism” 
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The 10 Greatest Cases of Fraud  
in University Research[1] 

1. Psychologist Diederik Stapel 
2. Dr. Anil Potti’s Cancer Research 
3. Plagiarism at KU 
4. Andrew Wakefield’s Vaccine Connection 
5. Hwang Woo-suk’s Stem Cell Research 
6. Bengü Sezen’s Research Misconduct 
7. The Columbia University "Miracle" Study 
8. Photoshopping the Benefits of Red Wine 
9. More Photoshop Manipulation 
10. Penn State’s $3 Million Research Fraud 

[1] OnlineUniversities. (2012). The 10 Greatest Cases of Fraud in University Research. [Online]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.onlineuniversities.com/blog/2012/02/the-10-greatest-cases-of-fraud-in-university-research/  
(วันท่ีค้นข้อมูล: 13 มีนาคม 2562).  

  OnlineUniversities.com ได้คัดเลือก 10 กรณีการทุจริตทางวิชาการไว้ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อดังในหลายสาขาวิชา เช่น นักจิตวิทยา นักวิจัยโรคมะเร็ง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แพทย์  
นักเคมี เป็นต้น 
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Psychologist Diederik Stapel[1][2]  

>> นักจิตวิทยาชาวดัชต์ ของ Tillburg University กว่า 10 มานี้ ได้มีการบิดเบือนหรือ
ดัดแปลงข้อมูล และสร้างการทดลองขึ้นมาเองทั้งหมด โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางที่สาขาวิชานี้  
มีวิธีการ/กระบวนการท างานวิจัยทีม่ีมาตรการรักษาความลับของข้อมูล ที่มีเพียงนักวิจัยที่จะเห็น
ข้อมูลดิบทั้งหมด ท าให้ถูกตรวจสอบ/พิสูจน์ข้อเท็จจริงของผลการวิจัยได้ยาก  

>> ผลงานได้รับการเผยแพร่กว่า 150 เรื่อง ทั้งในวารสารทางวิชาการด้านจิตวิทยา สิ่งพิมพ์
ต่างๆ ทั่วโลก เช่น The New York Times  

>> Thesis ปริญญาเอกที่เป็นที่ปรึกษา มากกว่า 12 เรื่องที่ผ่านมา ถูกสงสัยความน่าเชื่อถือ 
ไปด้วย   

 

“I have failed as a scientist and researcher,” 

“I feel ashamed for it and have great regret.” 

Diederik Stapel  
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Bengü Sezen’s Research Misconduct[1][3] 

>> Bengü Sezen - Columbia University ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการทุจริตทางวิชาการ 
21 ครั้ง โดยมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 9 ฉบับ ที่มีการบิดเบือนหรือดัดแปลง การสร้าง
หลักฐานอันเป็นเท็จ และการขโมยคัดลอกผลงาน รวมถึงไม่สามารถน าการทดลองมาท าซ้ าได้  

>>ใช้ชื่อคนอื่นที่ออกจากสถาบันไปแล้วอย่างน้อย 1 คน เพื่อเข้าใช้อุปกรณ์  
NMR spectrometry 

>>ใช้น้ ายาลบค าผิด แล้วปลอมแปลงข้อมูลให้แสดงผลอย่างที่ต้องการ 
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Photoshopping the Benefits of Red Wine[1] 

>> Dipak K. Das เป็นนักวิจัยที่มีผลงาน 26 เรื่องในวารสาร 11 ฉบับ พบว่า มีกรณีตัวอย่าง 
145 กรณี ที่บิดเบือนหรือดัดแปลงข้อมูล และอาจรวมถึงการปลอมหรือสร้างข้อมูลเท็จขึ้น ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเกี่ยวข้องกับภาพถ่าย ทั้งการตัดและการจัดวางภาพ รวมไปถึงค าอธิบายภาพที่เขียนไว้ไม่
ชัดเจน  

More Photoshop Manipulation[1][4] 

>>นักวิจัยระบบทางเดินอาหาร Stefano Fiorucci - University of Perugia ยักยอกทรัพย์
โดยน าเงินทุนที่ได้รับไปท างานที่ไม่ได้รับอนุญาต  

>>มีการท าส าเนาภาพมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  

>>มีการแก้ไข/ดัดแปลงภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

>>มีการน าชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาใช้ซ้ าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยท าให้เข้าใจว่าเป็น
ผลงานใหม่หลายฉบับ 
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กรฒีการอา้งอิงต ารา/หถงัสอืแธล[5] 
1. แปล ต าราหรือหนังสือ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย + อ้างอิงหนังสือต้นฉบับไว้ใน

บรรณานุกรม น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
>>เนื้อหาส่วนใหญ่แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง 
>>มีการแปลจากต้นฉบับ แบบ “ค าต่อค า” หลายบท – ไม่อ้างอิง 
>>น ารูปภาพจากต้นฉบับมาใช้เป็นจ านวนมาก – ไม่อ้างอิง  
3. มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจริยธรรมทางวิชาการไม่เหมาะสม โดย สกอ. เห็นว่าหากมี

หลักฐานที่ชัดแจ้งให้ลงโทษทางวิจัยตามที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์ขณะนั้น ลงโทษห้ามขอต าแหน่ง 2 ป)ี  
4. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งมีความเห็นว่า  
>>แปลโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของผลงาน ถือเป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าผลงาน

ของผู้อื่นไปใช้ จริยธรรมทางวิชาการจึงไม่เหมาะสม  
>>ไม่ได้รับก าหนดต าแหน่งที่เสนอขอ และงดการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ง 
>>ห้ามเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี  
>>ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
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5. ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  ฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครอง  

>> เคยมีกรณีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง มีผลงานที่อ้างอิงเพียงแค่ในบรรณานุกรมก็เพียงพอ
แล้ว 

>>การห้ามเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี ถือว่าเกินกว่าที่เกณฑ์ก าหนด (เกณฑ์ก าหนด 2 ปี) 

>>ไม่ให้โอกาสชี้แจงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539  

6. ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  

>>ผู้ขอเป็นเจ้าของผลงาน ร้อยละ 90  

>>ยอมรับว่าส่วนใหญ่แปลมาจากต้นฉบับเล่มหนึ่ง แต่เพิ่มเนื้อหาบางส่วน อ้างอิงใน
บรรณานุกรม  

>>ผู้ขอมีความรู้และด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องทราบหลักการอ้างอิงของต าราตามหลัก
สากลดี  

กรฒีการอา้งอิงต ารา/หถงัสอืแธล (ต่อ) 
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“การอ้างอิงตามหลักสากลทั่วไป มี 3 วิธี 

เชิงอรรถ  Quotation บรรณานุกรม 

และต้องท าทุกวิธี” 

 

7. ศาลปกครองสูงสุด จึงเห็นว่า  

>> เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน โดยปกปิดว่าเป็นผลงานของตนเอง ส่วนรายอื่นได้ยื่น
เสนอเป็นเอกสารประกอบการสอน การอ้างอิงในบรรณานุกรมถือว่าเพียงพอ 

>> การงดขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

>> มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในต าราหรือหนังสือ + ผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งยอมรับว่าแปล/ถอดความมาจริง จึงเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว  

กรฒีการอา้งอิงต ารา/หถงัสอืแธล (ต่อ) 



อ้างองิจาก 
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(วันที่ค้นข้อมูล: 9 มีนาคม 2562).  
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ธัญหาดี่ปทเก่ียวกัท 
จริยตรรมและจรรยาทรรฒดางวิชาการ 

“Falsification” ,    “Fabrication”    and    “Plagiarism” 



ผลรวมการมีสว่นรว่ม รวมกันแลว้ได้ ≥100%  หรือได้  ≤100% 

ระบุว่ามีนักวิจยั 2 คน มีบทบาทเท่ากนั (equally) แตส่ัดส่วนการมีส่วนรว่มได ้
ไม่เท่ากัน  

รายชื่อหรือจ านวนผูร้่วมงานที่ปรากฏในรายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ กับบทความวิจัย
ที่เผยแพร่ในวารสาร/งานประชุมวชิาการ ไม่สอดคล้องกัน 

ผลงานเรื่องเดียวกนั จ านวนรายชื่อไม่เทา่กนั ระหว่างการไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการ (ไม่ใช่ฉบับเต็ม) กับการไปเผยแพร่ในวารสาร (ฉบับเต็ม) 

 

1. เรื่องสัดส่วถการมีส่วถร่วมใถนลงาถดางวิชาการ 



รายชื่อหรือจ านวนผูร้่วมงานที่ปรากฏในผลงานทางวิชาการ ไม่สอดคล้องกับแบบ
รับรองการมสี่วนร่วม  เช่น  ผลงานปรากฏชื่อผูร้่วมงานจ านวน 2 คน แต่ผู้เสนอขอลงนาม
ในแบบรับรองการมีสว่นคนเดยีว 100% 

 เว้นเสียแตก่รณีเสนอผลงานเฉพาะส่วนของผู้เสนอขอเท่านั้น ซึ่งจะต้องมี
องค์ประกอบและเนือ้หาครบถ้วนสมบรูณ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เช่น  
ขอเสนอผลงานเป็นหนังสอื 1 Chapter  เป็น 1 เรื่อง 

การลงนามรับรองสัดสว่นการมีส่วนร่วมและระบบุทบาทหนา้ที่ในผลงานทาง
วิชาการไม่เป็นไปตามจริง  

 

1. เรื่องสัดส่วถการมีส่วถร่วมใถนลงาถดางวิชาการ  
(ต่อ) 



 ผู้เสนอขอไมไ่ด้เป็นเจา้ของผลงาน 

 เช่น น าผลงานของคนอืน่มาเปน็ของตนเอง หรือเป็นผลงานท่ีท าในฐานะลูกจา้งและ
ไม่ได้สิทธิในการน าผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์เองตอ่ได้  

 กรณีที่เป็นเจ้าของผลงานแต่ไมไ่ด้ท าในในขณะทีป่ฏิบตัิหนา้ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  

 คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของผู้อืน่ ในลักษณะที่จะท าใหเ้ข้าใจผดิว่าเปน็ผลงานใหม่ 
หรือเป็นผลงานของตนเอง 

 คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของตนเอง ในลักษณะทีจ่ะท าให้เข้าใจผดิวา่เป็นผลงานใหม ่

  

2. เกี่ยวกัทนลงาถดางวิชาการ 



น างานบางส่วนท่ีเคยเผยแพร่ไปแล้ว มาใช้เป็นส่วนหนึง่ของงานอกีชิ้นหนึ่ง  
แบบ copy-paste  

น างานบางสว่นในเล่มเดยีวกัน มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของานหลายบทในเลม่เดียวกนั 
แบบ copy-paste  

 มีการแก้ไขเนื้อหาผลงานทางวิชาการโดยมิชอบ เช่น แก้ไขงานวิจัยท่ีได้รับการ
เผยแพร่แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต  (ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่แลว้ ไม่สามารถแก้ไขได้)  

 น าผลงานท่ีเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษา เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อ
ส าเร็จการศึกษา มาเสนอเปน็ผลงานทางวิชาการ 

 เว้นแต่ ได้ท าการศึกษาหรอืวิจยัเพิ่มเตมิอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะ
พิจารณาเฉพาะส่วนท่ีเพิ่มเติมเทา่นั้น  

 

2. เกี่ยวกัทนลงาถดางวิชาการ (ต่อ) 



 แก้ไข/ดัดแปลง ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ โดยมิชอบ เช่น น าข้อมูลจากกราฟ
ต้นแบบ 1 กราฟ แยก/แตกเป็น 3 กราฟ หรือการแกไ้ข/ตดัทอนบางส่วน/ crop ภาพ  
ที่ไม่ต้องการ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

  การน า ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้มากเกนิความเหมาะสม ถึงแม้จะ
อ้างอิงแสดงแหลง่ทีม่าแลว้ อาจส่งผลใหม้ีประเด็นเรื่องจริยธรรมได ้ 

 การน า ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้ ควรต้องได้รับการอนุญาต 
เป็นลายลักษณอ์ักษร ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเอง ให้พิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์
ประกอบด้วย 

 

 

 

 

2. เกี่ยวกัทนลงาถดางวิชาการ (ต่อ) 



 ไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม  
และการอ้างอิงผลงานของตนเองและของผู้อื่น 

 ในกรณีของที่น า ภาพ กราฟ ตาราง ผลการวิจัย ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้ ต้องอ้างอิง/แสดง
แหล่งที่มาใต้ ภาพ กราฟ ตาราง ผลการวิจัย ฯลฯ ด้วย  

 ในกรณีที่ ภาพ กราฟ ตาราง ผลการวิจัย ฯลฯ ของตนเองที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว เมื่อมี
การน ามาใช้อีก ควรอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย   

การอ้างอิงในเนื้อหา และในบรรณานุกรมไม่สอดคล้องกัน 

 

การอ้างอิงดีท่รรฒาถกุรม “ไม่เพยีงพอ” 

ต้องอ้างอิงใถเถือ้หาใหค้รทณว้ถดว้ย 

  

 

3. เกี่ยวกัทการอ้างอิง 



การส่งต้นฉบับซ้อน (Simultaneous Manuscript Submission) และการเผยแพร่ผลงาน
ซ้ าซ้อน (Duplicate Publication) เช่น  

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากกว่า 1 แห่ง และเปลี่ยนชื่อเรื่องของผลงานเพื่อท าให้ 
เข้าใจว่าเป็นผลงานคนละเรื่องกัน ถึงแม้จะเสนอให้พิจารณาเพียง 1 เรื่อง หากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ตรวจสอบพบ อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมฯ ได้   

- การน าผลงานทางวิชาการของตนเองไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ โดยท าให้เข้าใจว่าเป็น
ผลงานคนละเร่ืองกัน 

- ผลงานที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (ฉบับเต็ม) หากมีการน าไปเผยแพร่ในวารสารต่อไป 
ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการรับทราบทั้ง 2 แห่งว่าเคยเผยแพร่มาแล้ว และจะเผยแพร่ใหม่  
ในบางแห่ง ผู้จัดงานประชุมวิชาการจะแจ้งให้ทราบว่าจะคัดเลือกผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น
เครือข่ายต่อไป จะต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย 

 

4. เกี่ยวกัทการเนยแปร ่



 การน าผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ท าหลายคน ไปเผยแพร่ด้วยชื่อตนเอง 
เพียงคนเดียว 

 มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

เช่น ในกรณีผลงานลักษณะอื่น ยังเผยแพร่ผลงานไม่ครบ 4 เดือน แล้วมีการแก้ไข
วันที่ในหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์แล้ว 

 แยกเขียนบทความวิจัยเผยแพร่มากกว่า 1 ฉบับ โดยมีข้อมูลบางส่วนที่
เหมือนกัน   

 ค าแนะน า ฉบับที่ 2 ไม่ควรน าข้อมูลมาใช้แบบ copy-paste หรือแม้กระทั่ง 
เรียบเรียงเขียนใหม่ แต่ควรใช้การอ้างอิงฉบับที่ 1 ระบุไว้ที่หัวข้อนั้นๆ เลย รวมถึงต้อง
แจ้งให้ทราบว่ามาจากการวิจัยเร่ืองใด และเคยเผยแพร่ในเรื่องใดมาบ้างแล้ว  

 

 

4. เกี่ยวกัทการเนยแปร่ (ต่อ) 



งานแปล 

  ไม่ไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้แปลก่อนการก่อนน าไปเผยแพร ่

   แปลผลงานโดยท าให้เข้าใจว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตน หรือเป็นผลงาน
ทางวิชาการใหม่ (แปลผลงานของตนเอง)  

  กรณีแปลผลงานผู้อื่น ต้องระบุ (Footnote) ผลงานที่แปลมา 

  กรณีแปลผลงานของตนเอง  

  - ขออนุญาตบรรณาธิการทั้ง 2 ภาษาให้ทราบ ก่อนด าเนินการ และได้รับ
อนุญาตจากทั้ง 2 แหล่ง เป็นลายลักษณ์อักษร 

  - ระบุ (Footnote) ผลงานที่แปลมา 

 

 

 

4. เกี่ยวกัทการเนยแปร่ (ต่อ) 



5. การแสดงเอกสารหรือหลักฐาถดี่เธ็ถเด็จ 



ปทว่ามีข้อมูลด่ีไม่ควรเนยแปร่ 
(ทกปร่อง/ไม่เจตถา/รูเ้ด่าไม่ณึงการฒ)์ 

57 

เนยแปร ่

ถ านลงาถถัถ้มาขอต าแหถง่ดางวิชาการ 
เข้าข่ายจริยตรรมและจรรยาทรรฒ 

Retraction 

เปื่อธระโยชถ์ 
ต่อวงวิชาการ 

นลงาถดางวิชาการ 

(ทางส่วถ/ดั้งหมด) 



การณอถนลงาถการตีปิมป์ 
 Retraction 

58 

การถอนผลงานการตีพิมพ์ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึง 

- เป็นคนมีความซื่อสัตย์ 

- สามารถประเมินผลงานของตนเองได้  

- เป็นคนเปิดกว้าง ยอมรับฟังความเห็นจากผู้อื่น 

- สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง 

- ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ 

แต่หาก Retraction ท่อย  

ก็อาจด าใหเ้กดิค าณามณงึจรยิตรรมและจรรยาทรรฒดางวิชาการนูเ้ขยีถได้ 
Duncan Nicholas. (2019). Is Self-Retraction Bad for a Researcher’s Career?. [Online]. 
เข้าถึงได้จาก https://www.enago.com/academy/is-self-retraction-bad-for-a-researchers-

career/?fbclid=IwAR0oPlHOQWxNl4W9vgUhpvXlPJK7WXgN8U818GRnQ-
wX6CTT3IvddqMH_Lg. (วนัท่ีค้นข้อมลู: 9 มีนาคม 2562).  
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จริยตรรมและจรรยาทรรฒใถการเสถอขอก าหถด
ต าแหถง่ดางวิชาการ 

“Honesty is the best policy” 
 Benjamin Franklin.  

“Awareness” 
  
 

“Declare” 
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