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สทิธิบตัร (Patent)
- สทิธิบตัรการประดิษฐ ์

- สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์

- อนุสทิธิบตัร (Petty patent)

มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรง
สิทธิบัตร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ

มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงอนุ
สิทธิบัตร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ

การจดทะเบียนสทิธิบตัร/อนุสทิธิบตัร/ลขิสทิธิ์

- ลขิสทิธิ์

- เครื่องหมายการคา้

- สิง่บ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์

- แบบผงัภมูิของวงจรรวม

- ผลติภณัฑซ์ีดี

- ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นไทย

Plagiarism
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Plagiarism
โจรกรรมทางวรรณกรรม หรือ การลอกเลียน
วรรณกรรม (อังกฤษ: plagiarism) หมายถึง 
การลอกงานเขียน ความคิดหรืองานสร้างสรรค์
ดั้งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนที่เหมือนหรือเกือบ
เหมือนงานดั้งเดิมของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นงาน
ดั้งเดิมของตนเอง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9




1. Plagiarize
คือ การลักพาทางวรรณกรรม เอา paper มาลบชื่อทิ้งใส่ชื่อ
ตัวเอง, เป็นงานที่เคยตีพิมพ์แล้วน ามาเปลี่ยนเนื้อหา 10-20% 
หรือเปลี่ยน co-author แล้วน าไปตีพิมพ์, ท าแตกต่างนิด
หน่อย, แปลภาษาอื่นๆมาท า paper copy and
publications หรือ translation and publications
- ลักพาความคิด ไอเดีย แนวคิด รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ มาเป็น
ของตัวเองแล้วเขียน paper 

การผิดจรรยาบรรณ



(ต่อ)
- น าเสนอให้เหมือนเป็นของตนเอง
- น าเสนอแบบไม่อ้างอิง หรือไม่เพียงพอ มองไม่เห็น 
original
- เปรียบเทียบเหมือนขโมยท านองแต่เปลี่ยนเนื้อร้อง, ขโมย
เนื้อร้องแต่เปลี่ยนท านอง หรือเปลี่ยนบางช่วง หรือ Mix

2. Fabrication 
คือ การประดิษฐ์ ปั้นข้อมูล เช่น มีนักศึกษาปั้นแต่งข้อมูล
เพื่อจบ 



3. Deception 
คือ เป็นข้อมูลจริง แต่ใช้ในการหลอกข้อมูล มีจริงมองแล้ว
เหมือนจริงแต่มันก็ไม่จริง  ลวงให้คิดว่าเป็นงานใหม่, 
software checker ไม่เจอ เนียนมาก

4. ติดสินบน
ใช้เงินซื้อเพื่อลงตีพิมพ์ ให้ได้งานวิจัย 

5. หลอกรายชื่อผู้อ่าน
ร่วมหัวกับผู้อ่าน, ซ่อน e mail เป็นผู้อ่านเอง ชงเองกินเอง 



6. Cheating
คอืการโกงขอ้มูล เอาของคนอืน่มาใชเ้ลย ชิงกอ่นการเอาเครดติของ

เขามา ไม่ไดเ้กบ็ขอ้มูลเอาของเขามาเขียนเลย  ท าโมเดลหรอื

แบบจ าลองแลว้เอางานอืน่มาสรุปดว้ยเลย

7. Sabotage
การบ่อนท าลาย การลอบท าลาย การกลั่นแกล้งทางวิชาการ กีด
กันการตีพิมพ์ paper / สู้ไม่ได้ใส่ชื่อคู่แข่งเลยแต่เนื้อหามั่วมา 
เพื่อให้เสียคน กีดกัน กลั่นแกล้งคนอื่น ปล่อยข่าว / ร้องเรียน เช่น 
ฟุตบอลหลุดเดี่ยวแล้วเตะตัดขาให้ล้มเพื่อไม่ได้ยงิประตู



8. Professional misconduct
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง, ใช้ต าแหน่งหากินกับ 
paper เช่น นักฟุตบอลหลุดเดี่ยวแต่หลอกกรรมการ
เหมือนมีคู่แข่งเตะตัดขาให้ล้ม เพื่อได้ลูกโทษ

9. Impersonation
ใชม้ือปืนรบัจา้งเขียน paper, thesis, โครงการวจิยั, ใชเ้งนิจา้ง
ทกุอย่าง



10. Self Plagiarism

- Salami publications, Salami sliding
งานวิจัยซอย / ได้ paper เยอะมาก / ตัวแปร ก. 1 paper ตัว
แปร ข. 1 paper (นอกนั้นเหมือนกันหมด), เหมือนเพลง
เลียนแบบท านอง แต่เนื้อร้องต่างไป แล้วก็กลับไปกลับมา, เล่น
แล่แปรธาตุเนื้อหาน้อยนิดเดียว  

- Multiple publications, Duplicate publications, 
redundant publications

ส่งไปหลายที,่ copy งานตัวเอง ต้องการมี paper มาก paper 
ละ 3,0000 บาท, ตีพิมพ์มากกว่า 1 วารสาร



- Text recycling
หมุนเวียน ใช้ย่อหน้าซ้ าๆในหลาย paper เหมือนกัน, copy 
งานเราเองลงในวารสารใหม่ท้ังย่อหน้า

- Change recycling
เป็นงานที่เคยตีพิมพ์แล้วน ามาเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน หรือ
เปลี่ยน co-author แล้วน าไปตีพิมพ์
อาจเป็นงานที่ตอนเรียนโทหรือเอก เปลี่ยนเนื้อหา 10-20% 
ลบชื่ออาจารย์แล้วน าไปตีพิมพ์

(ต่อ)



สร้างเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือล่าง

เร่งส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ

อ านวยความสะดวกเพิ่มระบบพ่ีเลี้ยง ตรวจงาน มุม
ช่วยเหลือ มุมแบบฟอร์ม มุมกาแฟนักวิจัย

พัฒนาวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารให้เข้มแข็ง 
พัฒนาวารสารให้ก้าวขึ้นอยู่ในฐาน TCI กลุม่ ๑

จัดสรรทุนวิจัยกลุ่มพิเศษ มุ่ง
เป้าหวังผลเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและต าแหน่งช านาญ

การ (วิจัยสถาบัน)

การเบิกจ่ายทุนจากเดิม ๔๐:
๓๐:๓๐ สะดวกข้ึน เช่น ๖๐:๓๐:

๑๐

ประชาสัมพันธ์ เชิดชูนักวิจัย 
ผลงานวิจัย ให้มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักทั้งในระดับทอ้งถิ่น

และระดับชาติ 
ผลงานวิจัยเพื่อการเขียนหนังสือ ต ารา 

ปรับเปลี่ยนลดขั้นตอนการท างาน
และอ านวยความสะดวก 

เป้าหมายด้านงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียน ผู้อ านวยการฯ / เรียน อธิการบดีฯ
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