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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้  ดังนี้

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิม
ของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
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(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน

(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็น
เกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผล
การศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ต่อ)
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(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ 
ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีการด าเนินการ

กรณีผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งในกรณีที่ได้เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการนั้นแล้ว และกรณีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการ
อนุญาต

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ต่อ)

*

*
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การลงโทษ

ก าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็น
ผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็น
ผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังต่อไปนี้
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การลงโทษ (ต่อ)

1.กรณทีี่ตรวจพบพฤติกรรมดังนี้ 

- ผูข้อระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง

- มพีฤติกรรมส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

- น าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทาง
วิชาการของตนเอง 

- น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท า
ให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

- ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 

- กระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง 
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การลงโทษ (ต่อ)

ให้สภามหาวิทยาลัยมมีติ

(1) งดการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น  และ

(2) ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ  ไป 
และ

(3) ห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
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การลงโทษ (ต่อ)

2. กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว่า

- ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้นเป็นการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน 

- น าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง 

- น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือ
คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน
ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

- ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อ่ืน 

- กระท าการใด ๆ ทีเ่บี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง 
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การลงโทษ (ต่อ)

ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ

(1) ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับในครั้งนั้น ส่วนต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน และ

(2) ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ  ไป 
และ

(3) ห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่
เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมถอดถอน แล้วแต่กรณี

10



ตัวอย่าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
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ผลรวมการมีสว่นรว่ม รวมกันแล้วได้ ≥100%  หรือได้  ≤100%

ระบุว่ามีนักวิจยั 2 คน มีบทบาทเท่ากนั (equally) แตส่ัดส่วนการมีส่วนรว่มได้
ไม่เท่ากัน 

รายชื่อหรือจ านวนผูร้่วมงานที่ปรากฏในรายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ กับบทความวิจัย
ที่เผยแพร่ในวารสาร/งานประชุมวชิาการ ไม่สอดคล้องกัน

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

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

การลงนามรับรองสัดสว่นการมสี่วนร่วมและระบบุทบาทหนา้ที่ในผลงานทาง
วิชาการไม่เป็นไปตามจริง 

1. เรื่องสัดสว่นการมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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ผู้เสนอขอไมไ่ด้เป็นเจา้ของผลงาน

เช่น น าผลงานของคนอืน่มาเป็นของตนเอง หรือเป็นผลงานท่ีท าในฐานะลูกจ้างและไม่ได้
สิทธิในการน าผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์เองต่อได้ 

กรณีที่เป็นเจ้าของผลงานแต่ไมไ่ด้ท าในในขณะทีป่ฏิบตัิหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของผู้อืน่ ในลักษณะที่จะท าใหเ้ข้าใจผิดว่าเปน็ผลงานใหม่ 
หรือเป็นผลงานของตนเอง

คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของตนเอง ในลักษณะทีจ่ะท าให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่

2. เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
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น างานบางสว่นที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว มาใช้เป็นส่วนหนึง่ของงานอกีชิ้นหนึ่ง 
แบบ copy-paste

น างานบางสว่นในเล่มเดยีวกัน มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของานหลายบทในเลม่เดียวกนั 
แบบ copy-paste

มีการแก้ไขเนื้อหาผลงานทางวิชาการโดยมิชอบ เช่น แก้ไขงานวิจัยท่ีได้รับการ
เผยแพร่แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต  (ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่แลว้ ไม่สามารถแกไ้ขได้) 

น าผลงานที่เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษา เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อ
ส าเร็จการศึกษา มาเสนอเปน็ผลงานทางวิชาการ

เว้นแต่ ได้ท าการศึกษาหรอืวิจยัเพิ่มเตมิอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณา
เฉพาะส่วนที่เพิ่มเตมิเทา่นั้น 

2. เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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แก้ไข/ดัดแปลง ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ โดยมิชอบ เช่น น าข้อมูลจากกราฟตน้แบบ 
1 กราฟ แยก/แตกเปน็ 3 กราฟ หรือการแก้ไข/ตัดทอนบางสว่น/ crop ภาพ ที่ไม่ต้องการ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต

 การน า ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้มากเกนิความเหมาะสม ถึงแม้จะ
อ้างอิงแสดงแหลง่ทีม่าแลว้ อาจส่งผลใหม้ีประเด็นเรื่องจริยธรรมได ้

การน า ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้ ควรต้องได้รับการอนุญาต
เป็นลายลักษณอ์ักษร ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเอง ให้พิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์ประกอบด้วย

2. เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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 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 เมื่อมีการ
น ามาใช้อีก ควรอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย  

การอ้างอิงในเนื้อหา และในบรรณานุกรมไม่สอดคล้องกัน

การอ้างอิงที่บรรณานุกรม “ไม่เพียงพอ”

ต้องอ้างอิงในเนื้อหาให้ครบถ้วนด้วย

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

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

- การน าผลงานทางวิชาการของตนเองไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ โดยท าให้เข้าใจว่าเป็น
ผลงานคนละเร่ืองกัน

- ผลงานที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (ฉบับเต็ม) หากมีการน าไปเผยแพร่ในวารสาร
ต่อไป ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการรับทราบทั้ง 2 แห่งว่าเคยเผยแพร่มาแล้ว และจะ
เผยแพรใ่หม่  ในบางแห่ง ผู้จัดงานประชุมวิชาการจะแจ้งให้ทราบว่าจะคัดเลือกผลงานไปตีพิมพ์ใน
วารสารทีเ่ป็นเครือข่ายต่อไป จะต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย

4. เกี่ยวกับการเผยแพร่
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การน าผลงานฉบับสมบูรณท์ี่ท าหลายคน ไปเผยแพร่ด้วยชื่อตนเองเพียงคนเดียว

มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด

เช่น ในกรณีผลงานลักษณะอื่น ยังเผยแพร่ผลงานไม่ครบ 4 เดือน แล้วมีการแก้ไขวันที่ในหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์แล้ว

แยกเขียนบทความวิจัยเผยแพร่มากกว่า 1 ฉบับ โดยมีข้อมูลบางส่วนที่เหมือนกัน  

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

4. เกี่ยวกับการเผยแพร่ (ต่อ)
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งานแปล

ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้แปลก่อนการก่อนน าไปเผยแพร่

แปลผลงานโดยท าให้เข้าใจว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตน หรือเป็นผลงานทางวิชาการ
ใหม่ (แปลผลงานของตนเอง) 

กรณีแปลผลงานผู้อื่น ต้องระบุ (Footnote) ผลงานที่แปลมา

กรณีแปลผลงานของตนเอง 

- ขออนุญาตบรรณาธิการทั้ง 2 ภาษาให้ทราบ ก่อนด าเนินการ และได้รับอนุญาตจาก
ทั้ง 2 แหล่ง เป็นลายลักษณ์อักษร

- ระบุ (Footnote) ผลงานที่แปลมา

4. เกี่ยวกับการเผยแพร่ (ต่อ)
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5. การแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นเท็จ
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พบว่ามีข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่
(บกพร่อง/ไม่เจตนา/รู้เท่าไม่ถึงการณ์)

เผยแพร่

น าผลงานนัน้มาขอต าแหนง่ทางวิชาการ
เข้าข่ายจริยธรรมและจรรยาบรรณ

Retraction

เพื่อประโยชน์
ต่อวงวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

(บางส่วน/ทั้งหมด)
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การถอนผลงานการตพีมิพ์
Retraction

การถอนผลงานการตีพิมพ์ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึง

- เป็นคนมีความซื่อสัตย์

- สามารถประเมินผลงานของตนเองได้ 

- เป็นคนเปิดกว้าง ยอมรับฟังความเห็นจากผู้อื่น

- สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง

- ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ

แต่หาก Retraction บ่อย 

ก็อาจท าให้เกิดค าถามถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการผู้เขียนได้

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. 
(วันที่ค้นข้อมูล: 9 มีนาคม 2562). 23



การประชาสมัพันธ์
เรื่องจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการเสนอขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

1. โครงการสัมมนาเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ: ประเด็นด้านจริยธรรม
และลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธข์้อมูลในเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ และในกลุ่มไลน์ 
“SU_Clinic การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

2. การประชุมชี้แจง “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

3. ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกท่านทาง E-mail SUNet
เดือนพฤษภาคม 2562

4. บันทึกเวียนแจ้ง เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ศธ6803.2/ว162 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 และที่ อว 8603.7/
ว.1454 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ขอให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยความระมัดระวัง และให้ตระหนักถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการในการจัดท าผลงานอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใน
ภายหลังต่อไป 24



ศึกษาเพ่ิมเติม ได้ที่: 

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2558). คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ. [Online]. เข้าถึงได้จาก https://www.nrct.go.th/news/
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ-7
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

“Honesty is the best policy”
Benjamin Franklin.

“Awareness”

“Declare”
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กรณีศึกษา
ปัญหาที่พบเก่ียวกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
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กรณีศึกษา
การอ้างอิงต ารา/หนังสือแปล

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 ถือเป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน

หรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ จริยธรรมทางวิชาการจึงไมเ่หมาะสม 
>>ไม่ได้รับก าหนดต าแหน่งที่เสนอขอ และงดการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ง

>>ห้ามเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี 
>>ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 28



กรณีการอ้างอิงต ารา/หนังสือแปล (ต่อ)

5. ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  ฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครอง 

>> เคยมีกรณีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง มีผลงานที่อ้างอิงเพียงแค่ในบรรณานุกรมก็เพียงพอแล้ว

>>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 อ้างอิงในบรรณานุกรม 

>>ผู้ขอมีความรู้และด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องทราบหลักการอ้างอิงของต าราตามหลักสากลดี 
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กรณีการอ้างอิงต ารา/หนังสือแปล (ต่อ)
“การอ้างอิงตามหลักสากลทั่วไป มี 3 วิธี

เชิงอรรถ  Quotation บรรณานุกรม

และต้องท าทุกวิธี”

7. ศาลปกครองสูงสุด จึงเห็นว่า 

>> เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน โดยปกปิดว่าเป็นผลงานของตนเอง ส่วนรายอื่น
ได้ยื่นเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอน การอ้างอิงในบรรณานุกรมถือว่าเพียงพอ

>> การงดขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
>> มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในต าราหรือหนังสือ + ผู้เสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งยอมรับว่าแปล/ถอดความมาจริง จึงเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว 

อ้างอิงจาก

ณัฐพล ลือสิงหนาท. (ม.ป.ป.). ผลงานทางวิชาการที่ “อ้างอิง” ไม่ถูกต้องถอืเป็นการ “ลอกเลียน”. 
[Online]. เข้าถึงได้จาก http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/personnel_section/
resources/file_download/1513242961.pdf (วันท่ีค้นข้อมูล: 9 มีนาคม 2562).
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กรณีศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่: 

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/
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