สถานี ก.ค.ศ.
เรื่อง การจางทําผลงานทางวิชาการ การรับจางทําผลงานทางวิชาการ
และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เปนความผิดวินัยรายแรง
สวัส ดี ขา ราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา และทานผู อานทุก ทาน วั นนี้สํานั ก งาน ก.ค.ศ.
มีเ รื่อ งที่เ กี่ยวข อ งกั บ ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา สําหรับ ผูที่ป ระสงค จ ะขอมี วิทยฐานะหรื อ
เลื่ อ นวิ ท ยฐานะสู ง ขึ้ น ตามหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ห รื อ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
(ว ๑๗/๒๕๕๒) โดยที่หลักเกณฑและวิธีการดังกลาว กําหนดใหมีการประเมิน 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานวินัย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด า นที่ 2 ด า นความรู ค วามสามารถ และด า นที่ 3
ดานผลการปฏิบัติงาน สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป การประเมินดานที่ ๑ และ ๒ คณะกรรมการ
จะประเมิน ณ สถานที่ป ฏิบัติงานจริง ดานที่ ๓ มี 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ รี ยน/ผลการพั ฒ นาคุ ณภาพในการบริห ารจัด การสถานศึ ก ษา/ผลการพั ฒ นาคุณ ภาพในการบริ ห าร
และการจัดการศึกษา/ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และสวนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ก.ค.ศ.
กําหนดใหมีการจัดทําผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ รายการ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเ ศษ จํานวน ๒ รายการ โดยตอ งเปนงานวิจัย อยางนอ ย ๑ รายการ สําหรับ วิท ยฐานะ
เชี่ยวชาญ และวิจัยและพัฒนา อยางนอย ๑ รายการ สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ โดยมี
เจตนารมณตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดสั่งสมประสบการณการปฏิบัติงานในหนาที่
ความรับผิดชอบ จนเกิดความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในตําแหนง และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
จนเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนกับผูเรียน ครู สถานศึกษา หรือผูเกี่ยวของ สามารถนําผลงานดังกลาวไป
ขอมีวิทยฐานะและเลื่อ นวิ ท ยฐานะสูง ขึ้ นได แต อยางไรก็ตามมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
สวนหนึ่ง ที่ เ สนอผลงานทางวิช าการที่ มี ค วามคลายคลึง กัน เชน ชื่อ เรื่อ ง การศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ย วขอ ง
ในบทที่ 2 สวนใหญนําเนื้อหาของนักวิชาการมานําเสนอโดยขาดการอางอิง เนื้อหาของผลงานทางวิชาการ
สวนใหญคลายคลึงกัน เปนตน ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติใหสวนราชการตนสังกัดตรวจสอบและรายงานให ก.ค.ศ. ทราบ
ในกรณี ดัง กล า วกฎหมายได กํ า หนดหลั ก ปฏิบัติ ไว ใน มาตรา ๙๑ แห ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 บัญ ญัติไ ววา “ข า ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษาตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิช าการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่น หรือจ าง วาน ใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไ ดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
การฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่น
โดยมิช อบ หรื อรั บจั ดทํ า ผลงานทางวิ ช าการไมวา จะมีคา ตอบแทนหรือไม เพื่อใหผูอื่นนํา ผลงานนั้ น
ไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง”
ในเรื่ องการคัดลอก ลอกเรียนผลงานทางวิชาการนี้ ก.ค.ศ. เคยมีแนววินิจฉัยสรุปไดวา การจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ถาจะมีการนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาอางอิงก็ตอง
ระบุไว ไ ดถูก ต อ งในเชิ ง อรรถ และบรรณานุก รมวาไดม าจากแหลง คนควาที่ไหน ใครเปนผูแตง หรือ วิจั ย

ซึ่ง กระทําไดโดยชอบ แต พฤติ การณที่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดคัดลอกผลงานวิจัยของผูอื่น
ประมาณ ๘๐ % โดยไมมีการอางอิงไวโดยชอบตามหลักการวิจัย นั้นเปนกรณีที่เขาองคประกอบตามมาตรา ๙๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แลว
ดัง นั้น ในกรณี ท่ี ก.ค.ศ. พิ จารณาแลวปรากฏว าข าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา มี การ
ลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการและเข าข ายตามมาตรา 91 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาผูนั้ น
นอกจาก ก.ค.ศ. จะไมอนุมัติใหเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นแลว อาจเขาขายกระทําผิดวินัยอยางรายแรงดวย จึงขอให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการอางอิง แหลงที่มาของขอมูล
ใหเปนไปตามหลักการวิจัยในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะดวย
ดร.อุษณีย ธโนศวรรย
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

