
โจรกรรมทางวิชาการ

**เสถียร คามีศักดิ์

 จะถูกตราหนาวา “ไอขุนโจรทางวิชาการ” หรือ
ตองการจะใหไดรับเกียรติยกยองชมเชยวาเปน”ผูทรง
คุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้น” การทําความดีทําไดเลยไมตอง
วางแผนอะไร การคดิทาํชัว่ตองวางแผน เหมือนอยางจะเปน
โจรกรรมทางวิชาการ ที่จะกลาวถึง 
 โจรกรรม ตามความหมายในพจนานุกรม 
หมายถึงการละเมิด ลิขสิทธิ์ หรือปลน หากเปนโจรกรรม
ทางวิชาการ หมายถึงการขโมยผลงานทางวิชาการ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ นักการศึกษา คณาจารย ผูชํานาญการ หรือ
ผูเชี่ยวชาญ ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เปนสายวิชาการ 
สายบริหารหรือสายสนับสนุน จะตองยึดเรื่องนี้ เปน
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงลําการแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2553) กําหนดไว
มีสาระสําคัญดังนี้
 ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาชีพ ไมนําผลงาน

ของผูอืน่มาเปนผลงานของตนและไมลอดเลียนผลงานของผูอืน่
รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร
ในวารสารวิชาการหรือวชิาชีพมากกวาหน่ึงฉบับในลักษณะ
ที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม ตองใหเกียรติและ
อางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงาน

ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 
ตองไมคํานึงผลประโยชนทางวิชาชีพและละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน ผลงาน

ทางวิชาชพีตองไดมาจากการศกึษาโดยใชหลกัวชิาเปนเกณฑ 
ไมมีอคติเก่ียวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง 
ไมจงใจเบีย่งเบนผลการศกึษา วเิคราะห สงัเคราะหหรอืวจิยั 
โดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสีย
หายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยาย

ขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบดวยกฎหมาย 

 ผูใดประพฤติผดิจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินยั
หรือผิดวินัยอยางรายแรง ตามขอบังคับของสภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนด(พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 ราชกจิจานเุบกษา 
เลม 121 ตอนพิเศษ 70 ก ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547)
 การอางอิงทั้งในเน้ือหา ไมวาจะเปนตนขอความ 
ระหวางขอความ  หรือหลังขอความและนําอางอิง
ในบรรณนกุรมอกีครัง้ ถอืวาเปนบคุคลทีซ่ือ่สัตยทางวิชาการ 

การอางอิงจะทําใหผูอานหรือผูศึกษาผลงานของเราเกิด
ความศรัทธาในขอเขียน เปนขอมูลที่ยืนยันวาไดเขียนจาก
การอานศึกษามาอยางแตกฉาน เปนการปลูกฝงนิสัยสุจริต
ทางวิชาการ ไมประพฤติชั่วเยี่ยงโจรขโมยที่คัดลอกผลงาน

ของผูอืน่หรอืปลนผลงานของผูอืน่หรอืผูทีโ่จรกรรมทางวิชาการ
ถือวาไมใหเกียรติ ยกยอง ผูที่มีความมานะอุตสาหะมุงมั่น
ศึกษาคนควาหาความรู คนจําพวกน้ีตองถูกประณาม
ทางสังคม ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 19 กําหนดมาตรการ
ในการปองกันและลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอให
เห็นวาเปนผูกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

อนัเกีย่วของกบัผลงานทางวชิาชพีและเปนผูทีม่คีวามประพฤติ
ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงมีพฤติกรรม
สอวามกีารลอกเลียนผลงานของผูอืน่หรือนาํผลงานของผูอืน่
ไปใชลักษณะอางวาเปนผลงานของตนเอง ใหสภาสถาบัน
อุดมศึกษามีมติใหงดการพิจารณาขอตําแหนงในครั้งน้ัน
และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรง
แหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้น 
เสนอขอตําแหนงมีกําหนดเวลาไมนอยกวา 5 ป หากกรณี

ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นไปแลว 
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานท่ีใชในการ
เสนอขอกําหนดตําแหนงครั้งนั้น เปนการลอกเลียนผลงาน
ของผูอื่นหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชในลักษณะอางวา
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เปนผลงานของตน ใหสภาสถาบนัอดุมศกึษามมีตถิอดถอน
ตําแหนงที่แตงตั้งไปแลว และใหดําเนินการทางวินัยตาม

ขอเทจ็จรงิและความรายแรงแหงการกระทาํผิดเปนกรณี ๆ  ไป
และหามผูกระทาํผดินัน้เสนอขอตาํแหนงสงูขึน้มีกาํหนดเวลา
ไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแตวันท่ีสภามีมติ
 การอางอิงตนขอความ เชน เสถียร คามีศักดิ์ 
(2552:4) กลาววา...การอางอิงระหวางขอความ เชน 
การเสนอปญหา ขอแกไขปรับปรุงและการพัฒนา เสถียร 
คามีศกัด์ิ (2549:35) กลาววาตองพิจารณาจากหัวขอตาง ๆ
ของบทที่ 3 และบทที่ 4 นํามาสรุป... สวนการอางอิงทาย
ขอความเชน ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารยของคณาจารย ถือวาเปนตัวชี้วัดหรือดัชนี
ชี้วัดที่แสดงความรูความสามารถ ศักยภาพของคณาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษา(คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 
2556:15) 
 การทําอัญประกาศ หมายถงึการยกเอาขอความ
ที่คัดมาจากคําพูดหรือขอเขียนของผูอื่น  โดยไมมี
การเปลีย่นแปลงใด ๆ  ตองทําใหอยูในเครือ่งหมาย “.........”
 เมื่อมีการอางอิงในเนื้อหาดังกลาวขางตน 
ตองนํามาอางอิงในทายเลมเรียกวาการทําบรรณานุกรม 

ทีน่ยิมใชคอืบอกวาผูเขยีนไดศกึษาคนความาจากท่ีใด ของใคร 

เม่ือไร ปจจุบันอางแบบ นาม ป (Name-Year System) 
ปกติไมควรเกิน 30 รายการ แตตองแยกเปนของไทย-ตาง
ประเทศ โดยขึน้ดวยของไทยกอนเรียงตามลําดบัอกัษร เชน 
เสถยีร คามศีกัดิ(์2549) การเขียนคูมอืปฏบิตังิาน สาํนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 อยาลอกผลงานของผูอ่ืน โดยไมอางอิง ถือวา
เปนการคาวเอามาหรือมีการใชเทคนิคกลับหนากลับหลัง 
หรือกลับขอความจากตนขอความไปไวทายขอความ หรือ
จากทายขอความกลบัมาเปนไวตนขอความ ลกัษณะแบบนี้

ถอืวาเปนโจรกรรมทางวิชาการ ประเด็นสาํคญัอานใหเขาใจ 
แลวสรุปประเดน็เปนขอความของผูศกึษา แลวอางองิ หรอื
ยกขอความทั้งขอความของผูอื่นมาเลยแลวเอามาใสไว
ในอัญประกาศ จึงจะถือวามีความซื่อสัตยทางวิชาการ 
ที่ควรยกยองใหเกียรติในวงวิชาการและวิชาชีพ

 อยาอาํพรางแหลงขอมลู โดยใหเขาใจวาเปนแหลง
ขอมูลแรก หรือที่เขาใจวาเปนการอางจากแหลงปฐมภูมิ
แตตามความจริงไมไดศึกษาคนควาจากเลมแรกตนตอ
ของเร่ือง แตอานจากท่ีคนอื่นศึกษาคนความาอีกทีหนึ่ง 
ตามหลักการแลวตองใชความพยายามเปนที่สุดหาเลม
ตนฉบับแรกใหได ยกเวนเหตุสุดวิสัยจําเปนจริง ๆ ไมมี
เลมตนฉบับแรกแลว หรือเลมตนฉบับแรกอยูตางประเทศ 
กส็ามารถอางจากแหลงทตุยิภมู ิเชนอางจากทีเ่ขาอางมาแลว
เชน ประชุม รอดประเสริฐ (อางจาก เสถียร คามีศักดิ์ 
2551:17) หรือเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (อางอิงจาก 
เสถียร คามีศักดิ์ 2551:12-13) 
 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ .ศ .  2537 
“ผูสรางสรรค” หมายถงึผูทาํหรอืผูกอใหเกดิงานสรางสรรค
อยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ สวน”ลิขสิทธิ์” 
หมายถึงสิทธิแตผูเดียวท่ีจะทดการใด ๆ เกี่ยวกับงาน
ทีผู่สรางสรรคไดทาํขึน้ และคําวา “เผยแพรตอสาธารณชน” 
หมายถึง ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง 
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวย
เสียงหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่นใด
ซึ่งงานที่ทําขึ้น 
 การละเมดิลขิสิทธิ ์คอืการกระทาํอยางใดอยางหนึง่

แกงานอันมีลิขสิทธ์ิ ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ถาไดกระทําซ้ําหรือดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชน 
หรือขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ให
เชาซ้ือหรอืเสนอใหเชาซ้ือ หรอืแจกจายในลักษณะทีอ่าจกอ

ใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์
 สวนการคดัลอก ลอกเลยีนหรอือางองิงานบางตอน
ตามสมควรจากงานลิขสิทธิ์ โดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรอืการทาํซํา้โดยบรรณารกัษของหองสมดุโดยทีก่ารทาํซํา้

นั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร
 ตองระวงัเปนอยางยิง่ในการศกึษาคนควาผลงาน
ของผูอื่น หรือแมแตผลงานของตัวเองที่ทําไวแลว ไมวา
จะเปนการสรุปจับประเด็น หรือคัดลอกยกขอความ 
ตองมีการอางอิง ใหเกียรติผูทําการศึกษาคนความากอน 

“อยาใชกลโกง เลเหล่ียมเย่ียงโจร”จงนึกเสมอวาการอางอิง
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ถอืวาเปนการศึกษาคนควาอยางกวางขวาง และทําใหผลงาน
ของเรามีความนาเชื่อถือ และจะไดรับเกียรติ ยกยอง
ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพนั้นของชาวเราสายสนับสนุน
วชิาการ รวมทัง้จะเปนการปลูกฝง เสรมิสรางคณุธรรมและ
จรยิธรรม ความซือ่สตัยสจุรติ ตอคนสงัคมมหาวทิยาลยัและ
ประเทศชาติตอไป

ประวัติผูเขียน
- ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท)
- ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมสภา

ขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย(ปขมท)

- ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลให
ดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร 
(นิดา)

- ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

- ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร

- วทิยากรบรรยายการเขียนคูมอืปฏิบตังิาน การทํางาน
เชงิวเิคราะห การทํางานเชงิสงัเคราะห การกาํหนดตวั
ชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน


