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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
อางเปนเจาหนาที่"รัฐสภา"  
เปดเนตรับทําวิทยานิพนธ ดารา-นักการเมืองลูกคา 

การรับจางทําวทิยานพินธลามหนักถงึหลักสูตรปริญญาเอก เจออางเปนจนท.รัฐสภา
เยนตรับงานทางอินเตอรเน็ต คาบริการ ป.เอก ถึง 2 แสน "วจิิตร"รับมีแคมาตรการ
ื้อ ขูออกกฎหมายเชือดผูรับจาง นักวชิาการชี้แกยาก เหตุระบบตลาดคุม
มศึกษา 

9 มนีาคม ผูส่ือขาวรายงานวา จากการเขาตรวจสอบตามเว็บไซตตางๆ เชน SANOOK .COM 
าสมัครงาน มกีารลงขอความโฆษณารับจางทาํรายงาน วทิยานพินธ ต้ังแตระดับปริญญาตรีถึง
กจาํนวนมาก เชน การลงประกาศรับจางทาํรายงาน วิจยั ภาคนิพนธ วทิยานพินธ สารนิพนธ 
สตร รัฐศาสตร พรอมกับแจงหมายเลขโทรศัพทของผูรับทาํวทิยานพินธและรายงาน 

าวไดติดตอไปยังผูรับจางทําวิทยานพินธ โดยใชชื่อผานทางเว็บไซตวา "นชุ" ผานหมายเลข
รากฏบนเว็บไซต (08-3919-XXXX) โดย "นุช" ไดสอบถามถึงสถานศกึษา โดยระบุวาเพื่อ
วจสอบอาจารยผูสอน หากเปนอาจารยที่เขมงวดตองคิดราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะมหาวทิยาลยั
ะจนัทรและประชาชื่น ที่ผานมาเคยรับจางทําทั้งรายงาน สารนิพนธ และวทิยานพินธใหกับ
ั้งของมหาวทิยาลัยรัฐและเอกชนดังๆ หลายแหง สวนใหญเปนนกัศึกษามหาวิทยาลยัยาน
วมถึงมหาวิทยาลัยยานทาพระจันทร ซึ่งเปนนกัแสดงสาวชื่อยอวา "จ" และนักการเมอืงก็เคยใช

วิทยานพินธยงักลาวถงึรายละเอียดคาจางทาํวิทยานิพนธวา ในระดับปริญญาตรีตองดูที่หวัขอ 
ิเทศศาสตร จะทาํใหทุกอยางตัง้แตการหาหวัขอ โครงรางการวิจัย และเนือ้หาที่รวบรวมเปนเลม 
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ซึ่งราคาในระดับปริญญาตรีอยูที่ 30,000 บาท แตหากเปนหวัขอทัว่ไปอยูที่ 25,000 บาท แตคาทํารายงาน
ทั่วไปในระดับปริญญาตรีอยูที่ 3,000-8,000 บาท ในระดับปริญญาโทคาจางทาํวทิยานพินธ 50,000-
60,000 บาท และในระดับปริญญาเอกอยูที ่150,000-200,000 บาท และเนื่องจากตองมีการนําเสนองาน
วิทยานิพนธ จงึคิดคาปรึกษาในราคา 1,000 บาท ในเวลา 3 ชั่วโมง 
 
"สวนการทําวทิยานพินธเปนภาษาอังกฤษทั้งเลม จะมคีาใชจายคอนขางสูงในราคาหลักแสนขึ้นไป โดย
ลูกคาตองวางมัดจํา 30% เมื่อผานหัวขอและโครงรางการวิจัยถึงจะจายเปนงวด และไมตองหวงวาจะหนี
ไปไหน เพราะทํางานประจําอยูที่รัฐสภา" ผูรับจางทําวิทยานพินธกลาว 
 
ดานนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร ใหสัมภาษณถึงปญหาการรับจางทาํ
วิทยานิพนธทีแ่พรระบาดตามสถาบนัการศึกษาและในเว็บไซตตางๆ วา ปญหานี้มีมานานแลว ที่ผานมา
เคยมีนโยบายวาตองปองกนั ซึ่งมหาวทิยาลัยก็ไปวางมาตรการปองกนัใหเครงครัดมากขึ้น และจําเปนตอง
มีกฎหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม 
 
"ถาหากมนัมปีญหามากอาจจะตองออกกฎหมาย เพราะที่ผานมายงัไมมีกฎหมายเฉพาะเพื่อแกปญหานี้
โดยตรง มีแตเพียงกฎหมายอื่นที่ใชตรงๆ ไมคอยได เร่ืองนี้กําลงัมกีารหารือกับทางมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้ง
ของรัฐและเอกชนวามีความเปนไปไดหรือไม ที่รัฐบาลจะผลักดันกฎหมายออกมาเพื่อแกปญหารับจางทํา
วิทยานิพนธ" นายวิจิตรกลาว และวา อยางไรก็ตาม ในขอบังคับและวธิีปฏิบัติปจจุบันก็ปองกันในตัวเองอยู
มาก แตนักศึกษาบางสวนที่ไปหลงใหเขารบัจางแลวในทีสุ่ดก็ถูกจับได และไมผานจาํนวนมาก จนถงึขั้น
ถอนปริญญา ฉะนั้นมีมาตรการดูแลในเรื่องนี้อยู 
 
นายวจิิตรกลาววา ถากรรมการเอาใจใส โอกาสทีจ่ะเล็ดลอดคงไมมาก ซึ่งมาตรการของมหาวทิยาลัยตางๆ 
เขาก็มี แตวาปญหาคือ มันไมไดเปนความผิดทางกฎหมาย เชน เปนความผิดทางอาญา หรือความผิดทาง
แพง มีโทษแคไมใหปริญญาถาจับได สวนมีอาจารยในมหาวิทยาลัยบางสวนเปนผูรับจางทําวิทยานิพนธให
นักศึกษาเสียเองนัน้ ขอถามวา คนเหลานัน้ทาํถูกตองหรอืไม ถามีอยางนั้นทุกคนกต็องประณาม มันเปน
ความรับผิดชอบ และเรื่องทีเ่กี่ยวกับการฉอฉลทางวิชาการก็ถือเปนอาชญากรรมชนดิหนึง่ 
 
รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยประจาํคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั กลาววา ปญหาที่เกิดขึ้น
เกิดจากระบบอุดมศึกษาบานเรายงัยึดระบบตลาดเปนระบบหลักอยู ในแงของการจัดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโทมีการหยอนเรื่องคุณภาพลงไป อาจเปนการทําวิทยานิพนธเปนกลุม หรืออาจไมมีการทํา
วิทยานิพนธ หรือถางายขึ้นกม็ีการรับจางทาํวทิยานพินธ พอระดับปริญญาโทตลาดเริม่อ่ิมตัว การแสวงหา
ในการซื้อปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกก็ถูกนํามาเสนอในรูปแบบสินคาในระบบหลักสูตรใหมจนเกลื่อน 
ทั้งๆ ที่ไมมีฐานในเรื่องของงานวิจัย งานวชิาการ หรือเร่ืองอะไรตางๆ จะเหน็ไดจากสถาบันอุดมศึกษาบาง
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แหงเปดรับนกัศึกษาปริญญาเอกกนั 40-50 คน และบางสถาบันเปดรับกันนับรอย 
 
รศ.ดร.สมพงษกลาววา ที่ผานมายงัไมมีการตรากฎหมายเฉพาะมารองรับแกปญหานี้ เราปลอยอสิระ ให
เสรีภาพกับสถาบันอุดมศึกษามากเกนิไป ชองทางการซื้อหัวขอ ซื้อวิทยานพินธงายขึน้ เพราะระบบตลาด
ทําใหเกิดกระบวนเบ็ดเสร็จ สมบูรณ งาย รวดเร็ว ระบบตรวจสอบคุณภาพจึงดอยลงไป เร่ืองนี้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตองเขามาแกปญหาโดยสรางระเบียบ มาตรฐาน กฎเกณฑใหมาก
ข้ึน 
 
ผูส่ือขาวรายงานวา จากผลการศึกษาของคณะกรรมาธกิารการศึกษา สภาผูแทนราษฎร สมัยทีน่ายวิจิตร 
ศรีสอาน เปนประธานคณะกรรมาธิการ ทีเ่คยศึกษาถึงปญหาการคัดลอกและวาจางงานวทิยานพินธ 
พบวาปจจุบันยังไมมีกฎหมายรองรับเร่ืองนี้อยางชัดเจน โดยในสวนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
กาํหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการจางทําหรือลอกเลียนวิทยานพินธวา หากตรวจพบกอนรับปริญญา อาจ
ลงโทษดวยการไมใหปริญญาหรือใหพนสภาพการเปนนสิิต นักศึกษา แตหากจับไดภายหลงัก็อาจเพิกถอน
ปริญญาบัตร แตในกฎระเบียบดังกลาวไมสามารถเอาผดิกับผูรับจางทําวิทยานิพนธได 
 
รายงานดงักลาวยงัระบุดวยวา ผูแทนสาํนกังานอัยการสงูสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกังาน
ตํารวจแหงชาติ และผูทรงคณุวุฒิทางกฎหมาย ใหความเหน็เกี่ยวกับบทลงโทษตามกฎหมายอืน่วา กรณี
เปนสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ และผูที่เกีย่วของเปนขาราชการ อาจไดรับโทษตามระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน คือตัวอาจารยที่ปรึกษาอาจไดรับโทษทางวนิัย ฐานบกพรองตอหนาที ่สวนตวันิสิตนักศึกษา หาก
เปนขาราชการแลวลามาเรยีนมหาวิทยาลัย สามารถรายงานตนสังกดัใหลงโทษทางวนิัยถือเปนการ
ประพฤติชั่วอยางรายแรง สวนการลอกเลยีนแบบถือวาผิดกฎหมายลขิสิทธิ์ ผิดประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 264 ฐานปลอมเอกสาร สวนตัวผูรับจาง เขาขายผิดวินยัฐานทําผิดทํานองคลองธรรม อยางไรก็ตาม 
อัยการเคยชีว้า แมจะเปนความผิดอาชญากรรมทางวิชาการที่มีความผิดฐานละเมิด แตถามีการสอบสวนก็
ยากจะเอาผิด เพราะกฎหมายที่มีอยูยังไมรองรับเร่ืองนี้ชดัเจนนกั จึงมีเสียงสนบัสนนุจากหลายฝายใหตรา
กฎหมายกลางขึ้นใชรวมกันทั้งประเทศ  
 
หนา 1 
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