ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
..........................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับการขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการพ.ศ.๒๕๖๓ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔"
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ ๕ ให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงนามรับรองผลงานทางวิชาการที่ใช้ยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการในแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้"

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๐ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑๕:๗:๓๓ Personal PKI-LN
Signature Code : xOXU9-bNpSn-IPfjz-h9YXr

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
สาหรับผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
................................................
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการ …………………………………………………………………………….………………….
สังกัดสานักวิชา…………………………………..……… ขอตาแหน่งทางวิชาการระดับ  ผศ.  รศ.  ศ.
สาขาวิชา………………………….………………………………..……….……. รหัสสาขาวิชา…………………………………………..
อนุสาขาวิชา………………………….…………………………………….……. รหัสอนุสาขาวิชา……………………….……………..
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.  2561  2563 โดยวิธี  ปกติ  วิธีพิเศษ
๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ใช้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนี้ ไม่มีการละเมิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในหัวข้อต่อไปนี้ (กาเครื่องหมาย )


1.1. ระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง



1.2. การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น








1.3. การนาผลงานของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทาง
วิชาการของตนเอง
1.4. นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
1.5. การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงาน เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง
เห็นได้ชัด
1.6. การคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่



1.7. การละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น



1.8. การกระทาใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง



1.9. การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้หรือได้ทาการยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันที่มีการดาเนินการ ในหัวข้อต่อไปนี้ (กาเครื่องหมาย )






2.1 ไม่ได้ยื่นหลักฐานการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เนื่องจากการทาการวิจัยเรื่องนี้ไม่ได้ทาการ
วิจัยในคนหรือสัตว์
2.2 ไม่ได้ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2561
2.3 ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) ไม่ได้ทาวิจัยก่อนได้รับการอนุมัติใบรับรอง (มีการเก็บข้อมูลก่อนและยื่นขอรับรองโครงการวิจัย
ภายหลัง)
(2) ไม่ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดที่สาคัญของโครงการวิจัยและไม่มีการแจ้งปรับปรุงโครงการวิจัย
(Protocol Amendment) ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(3) ไม่ได้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเกินกว่าจานวนที่คณะกรรมการฯ อนุมัติและไม่มีการแจ้งรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการฯ
(4) ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ดังนี้
(4.1) การเปลี่ยนแปลงวิธีวิจยั (Protocol Violation)
(4.2) มีการดาเนินการวิจัยที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย (Protocol Deviation)
(4.3) การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย
(4.4) มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย
(4.5) มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจัย
(4.6) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือประโยชน์ของโครงการวิจัย
(5) ได้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการวิจัยตามกาหนดเวลาที่ระบุในใบรับรอง
(6) ไม่ได้ดาเนินการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบการวิจัยที่กาหนดไว้และไม่รายงานให้
คณะกรรมการฯ ทราบ
(7) ไม่ได้ใช้เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการฉบับที่
ไม่ได้อนุมัติและประทับตราจากคณะกรรมการฯ ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
(8) ได้เสนอขอต่ออายุโครงการกรณีที่ใบรับรองหมดอายุ (อายุใบรับรอง 1 ปี) และยังดาเนินการวิจัย
โดยที่ใบรับรองหมดอายุ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริง และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยแล้ว
ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. .................

แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
สาหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
.......................................
ชื่อผู้ขอฯ .............................................................................................................................................................
ผลงานวิชาการ เรื่อง ............................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... ......................................................
..............................................................................................................................................................................
กาเครื่องหมาย  หากพบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในหัวข้อต่อไปนี้


1. ระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง



2. การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น








3. การนาผลงานของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง
4. นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
5. การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
เพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงาน เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัย
เพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเห็นได้ชัด
6. การคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ
ทั้งนี้ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่



7. การละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น



8. การกระทาใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง



9. การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย



10. การยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ

โปรดระบุรายละเอียดการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2
สรุปผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางทางวิชาการ
[ ] พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
[ ] ไม่พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
[ ] ให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงเชื่อ..........................................................
(.......................................................)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ท่านใดท่านหนึ่ง พบว่ามีการกระทาผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ตามข้อ 1 - 9 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ขอประเมินหรือยังไม่สรุปผล จะดาเนินการตามลาดับดังนี้
(1) ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
(2) เสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา
(3) ส่ งข้อ มู ล ให้ ม หาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบข้อ เท็ จ จริง และส่ งผลการสอบ
ข้อเท็จจริงให้แก่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
2. กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พบว่า ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการไม่เป็นไปตาม
เอกสารหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการกากับดูแล
การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ (ตามข้อ 10) จะดาเนินการตามลาดับดังนี้
(1) ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
(2) เสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา
(3) ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
(3.1) สอบข้อเท็จจริง และ
(3.2) ส่งผลการสอบข้อเท็จจริงให้แก่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ก่อนนาเสนอ
สภาวิชาการ
(3.3) พิจารณาดาเนินการตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

