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ไมมีโกง
โครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” 
โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ขอกำหนด
ในการใชฐานขอมูลวิชาการ

Permitted
 viewing, downloading, copying, printing and saving a copy of search results
 viewing, downloading, copying, printing and saving individual articles
 using e-resources for scholarly, educational or scientific research, teaching, 
 private study and clinical purposes
 sending a copy of an article to another authorized user
 (ie. current faculty, students or staff)
 posting the URL to the publisher’s version of the article on a class website
 (publisher links will allow only authorized users access)

Not Permitted
 use of robots or site ripper software downloading is not permitted
 systematic downloading or printing of entrie journal issues or volumes, 
 or large portions is not permitted
 using e-resources for commercial gain is not permitted (ie. reselling, 
 redistributing or republishing licensed content)
 transmitting, disseminating or otherwise making online content available
 to unauthorized users (ie. sending to mailing lists or electronic bulletin 
 boards) is not permitted
 posting the publisher’s version or PDF of an article to an open class website 
 is not permitted (instead, post the URL to the article which will allow
 only authorized users access)

Please Do not download 
a lot of Electronic Journal’s data in a certain period
and download systematically by the programs illegally

โปรดดาวนโหลดไฟลจากฐานขอมูลเทาที่จำเปน

การใชโปรแกรมชวยดาวนโหลด โปรแกรมดูดเว็บ (site ripper)
และการเขาดาวนโหลดบทความวิชาการทุกบทความในตัวเลม
ถือเปนการละเมิดสัญญาการใชเพื่อการศึกษา
มีผลใหถูกบล็อกการเขาใช ซึ่งจะสงผลกระทบกับผูใชทั้งมหาวิทยาลัย!

ในการใชงานฐานขอมูลวิชาการ ภายใตเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งบอกรับโดยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มีเงื่อนไขและขอตกลงในการใชงานดังนี้

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

Plagiarism คือ การขโมยความคิดของผูอื่น หรือการคัดลอกผลงานโดยไมอางอิงใหถูกตอง 
การกระทำที่เขาขาย เชน การคัดลอกขอความหรือความคิดของผูอื่นโดยไมอางอิง หรือใหขอมูล
ที่ไมถูกตองในแหลงที่มาของขอความที่นำไปใชไมถูกตอง ไมใชเครื่องหมายอัญประกาศ (" ... ")
ครอมขอความเพื่อแสดงวาคัดลอกมา เปนตน บางทีก็เรียกวา “โจรกรรมทางวิชาการ” 
หรือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม”

Plagiarism



ขอควรระวังการใช

ใชสื่อออนไลน

 ทุกวันนี้ขอมูลในโลกออนไลนมีมากมาย ยิ่งทำใหการ “ตัด-แปะ” (cut & paste) ทำไดงาย

มากขึ้นไปอีก นักเรียนจึงมักอาศัยคนจาก google แลว ตัด-แปะ ขอมูลที่ไดเพื่อทำการบานสงครู นี่ก็ถือ

วาเริ่มโกงกันตั้งแตนอย พอเปนนักศึกษาก็ยังเคยชินกับการตัดแปะขอความจากบทความคนอื่น มาใสใน

รายงานหรือวิทยานิพนธของตน พฤติกรรมแบบนี้เราเรียกวาเปน “Cyber-Plagiarism”

 มีวิธีงายๆ ที่จะชวยปองกันตัวเองไมใหถูกกลาวหาวาเปนนักตัดแปะ คือ

ตองมีการอางอิงแหลงที่มาเสมอ เพื่อเปนการใหเกียรติแกผูสรางองคความรู อีกทั้งยังเปนการปองกัน

ตนเองถาขอมูลที่ใชนั้นไมถูกตอง 

การแปลจากภาษาตางประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์คุมครองผูเขียนบทความดั้งเดิมไว จึงไมสามารถ

แปลประโยคตอประโยค โดยไมขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เสียกอน ถาจะนำไปใชก็ตองเรียบเรียง

และนำเสนอดวยโวหารของตนเอง และตองไมลืมอางอิงแหลงที่มาดวย

การทำผลงานทางวิชาการ คือการทำผลงานใหเกิดสิ่งใหม แมคนเรามีความคิดที่คลายกัน แตภาษา

ที่ใชไมมีทางเหมือนกันแน ตองทำความเขาใจและเรียบเรียงใหมโดยใชภาษาของเราเอง 

การนำภาษาอื่น คำแปล รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง สุนทรพจน สำนวน มาใช 

ตองอางอิงแหลงที่มาทุกครั้ง ตอใหเปนของเราเองก็ตาม

ผลงานที่เนื้อหาไมเหมือนกัน แตรูปภาพที่ปรากฎเหมือนกัน อันนี้ถือวาลอกเลียน

ผลงานชื่อเรื่องและเนื้อหาเดียวกัน เพียงแตเปลี่ยนตัวเลขในกลุมตัวอยาง อันนี้ก็ถือวาลอกเลียน

งานวิจัยเรื่องเดียวกัน แตนำไปตีพิมพเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวารสารตางกัน ตองมีการแจง 

วาจะมีการตีพิมพในวารสารอีกฉบับ ถาตีพิมพเปนภาษาอังกฤษแลวจะตีพิมพเปนภาษาไทยอีก 

สามารถทำไดโดยขออนุญาตจากสำนักพิมพกอน พรอมทั้งระบุใหชัดเจนวา งานชิ้นนี้ไดเคยตีพิมพแลว

เปนภาษาอะไร ในวารสารใด

การวิจัยที่ไดรับทุนจากหนวยงานหนึ่ง ระหวางทำวิจัยใชกลุมตัวอยางจำนวนหนึ่ง และงานวิจัยนั้นยัง

ไมเสร็จสิ้น เกิดไปไดทุนที่หนวยงานใหม และมีกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อไดผลวิจัยแลว นำไป

ตีพิมพในวารสาร แตไมไดอางอิงแหลงที่มาของกลุมตัวอยางแรก แบบนี้เปนการกระทำที่ไมถูกตอง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาไปดูไดที่ 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/plagiarism.htm

Plagiarism
 สังคมมออนไลนในยุคนี้ก็คือสังคมของการแชร แตการแชรนั้นก็ตองมีขอบเขตและสำนึกเหมือนกัน 

การสงตอเมลประเภทนี้ก็เขาขายการกระทำความผิด ตองระมัดระวัง ถาสิ่งที่ทานสงนั้นเขาขายตอไปนี้

 สรางความเสียหายแกบุคคลอื่นในทุกๆ ดาน ทำใหผูอื่นเสียชื่อเสียง เชน ภาพตัดตอคนดัง

 กอใหเกิดความตื่นตระหนก สรางความสับสนอลหมานแกสังคม เชน ปลอยขาวลือวามีโรคระบาด

 กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศหรือเกี่ยวของกับการกอการราย 

 สอไปในทางลามกอนาจาร คลิปฉาวตางๆ นี่ทางที่ดีลบทิ้งเสียจะดีที่สุด

 นอกจากนี้การใชงานสื่อออนไลน จำเปนตองคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งกับตนเองและผูอื่นดวยเชนกัน

 - ระมัดระวังในการโพสตขอความใดๆ ตองไมพาดพิง สงผลกระทบตอผูอื่นใหเสียหายหรืออับอาย

  - อยาแอบเขาไปดูขอมูลของบุคคลอื่นโดยที่ไมไดรับอนุญาต
 - ระวังอยาสง Spam Mail รบกวนการใชงานของบุคคลอื่น
 - อยาปลอมแปลง ตัดตอ ทำลาย ขอมูลของผูอื่น
 - ไมระบุขอมูลสวนตัวมากเกินไป เพราะอาจเปนชองทางใหมิจฉาชีพเขาถึงได
 - ไมควรเผยแพรขอมูลทางการเงิน ทั้งของสวนตัวหรือของที่ทำงาน
 - อยาเพิ่งเชื่อใจหรือวางใจคนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต
 - ระมัดระวังการใชงานสื่อออนไลนระหวางชื่อบัญชีสวนตัวและของหนวยงาน
 - ควรศึกษาการใชงาน การตั้งคาความเปนสวนตัว (Privacy Setting)

 

ทุกวันนี้ สื่อสังคมออนไลน (Social Network) เขามามีบทบาท

ในชีวิตประจำวันอยางมาก ผูที่ใชงานสื่อเหลานี้จึงจำเปนตอง

ใชความระมัดระวัง เพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบในทางไมดี 

ทั้งตอตนเองและผูอื่น

ควรศึกษาเพิ่มเติมจาก
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Network) 
  ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2556)


