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อางเปนเจาหนาที่"รัฐสภา"
เปดเนตรับทําวิทยานิพนธ ดารา-นักการเมืองลูกคา
เผยขบวนการรับจางทําวิทยานิพนธลามหนักถึงหลักสูตรปริญญาเอก เจออางเปนจนท.รัฐสภา
สวมบทเอเยนตรับงานทางอินเตอรเน็ต คาบริการ ป.เอก ถึง 2 แสน "วิจิตร"รับมีแคมาตรการ
ลงโทษผูซื้อ ขูออกกฎหมายเชือดผูรับจาง นักวิชาการชี้แกยาก เหตุระบบตลาดคุม
สถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผูสื่อขาวรายงานวา จากการเขาตรวจสอบตามเว็บไซตตางๆ เชน SANOOK .COM
พบวาในหนาสมัครงาน มีการลงขอความโฆษณารับจางทํารายงาน วิทยานิพนธ ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอกจํานวนมาก เชน การลงประกาศรับจางทํารายงาน วิจยั ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ
ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร พรอมกับแจงหมายเลขโทรศัพทของผูรับทําวิทยานิพนธและรายงาน
ทั้งนี้ ผูสื่อขาวไดติดตอไปยังผูรับจางทําวิทยานิพนธ โดยใชชื่อผานทางเว็บไซตวา "นุช" ผานหมายเลข
โทรศัพทที่ปรากฏบนเว็บไซต (08-3919-XXXX) โดย "นุช" ไดสอบถามถึงสถานศึกษา โดยระบุวาเพื่อ
ตองการตรวจสอบอาจารยผสู อน หากเปนอาจารยที่เขมงวดตองคิดราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
แถบทาพระจันทรและประชาชื่น ที่ผา นมาเคยรับจางทําทั้งรายงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธใหกับ
นักศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนดังๆ หลายแหง สวนใหญเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยยาน
หัวหมาก รวมถึงมหาวิทยาลัยยานทาพระจันทร ซึ่งเปนนักแสดงสาวชื่อยอวา "จ" และนักการเมืองก็เคยใช
บริการ
ผูรับจางทําวิทยานิพนธยงั กลาวถึงรายละเอียดคาจางทําวิทยานิพนธวา ในระดับปริญญาตรีตองดูที่หวั ขอ
เชน คณะนิเทศศาสตร จะทําใหทุกอยางตัง้ แตการหาหัวขอ โครงรางการวิจัย และเนือ้ หาที่รวบรวมเปนเลม
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ซึ่งราคาในระดับปริญญาตรีอยูที่ 30,000 บาท แตหากเปนหัวขอทัว่ ไปอยูที่ 25,000 บาท แตคาทํารายงาน
ทั่วไปในระดับปริญญาตรีอยูที่ 3,000-8,000 บาท ในระดับปริญญาโทคาจางทําวิทยานิพนธ 50,00060,000 บาท และในระดับปริญญาเอกอยูท ี่ 150,000-200,000 บาท และเนื่องจากตองมีการนําเสนองาน
วิทยานิพนธ จึงคิดคาปรึกษาในราคา 1,000 บาท ในเวลา 3 ชั่วโมง
"สวนการทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษทั้งเลม จะมีคาใชจายคอนขางสูงในราคาหลักแสนขึ้นไป โดย
ลูกคาตองวางมัดจํา 30% เมื่อผานหัวขอและโครงรางการวิจัยถึงจะจายเปนงวด และไมตองหวงวาจะหนี
ไปไหน เพราะทํางานประจําอยูที่รัฐสภา" ผูรับจางทําวิทยานิพนธกลาว
ดานนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหสัมภาษณถึงปญหาการรับจางทํา
วิทยานิพนธทแี่ พรระบาดตามสถาบันการศึกษาและในเว็บไซตตางๆ วา ปญหานี้มีมานานแลว ที่ผา นมา
เคยมีนโยบายวาตองปองกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไปวางมาตรการปองกันใหเครงครัดมากขึ้น และจําเปนตอง
มีกฎหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม
"ถาหากมันมีปญหามากอาจจะตองออกกฎหมาย เพราะที่ผานมายังไมมีกฎหมายเฉพาะเพื่อแกปญหานี้
โดยตรง มีแตเพียงกฎหมายอื่นที่ใชตรงๆ ไมคอยได เรื่องนี้กําลังมีการหารือกับทางมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้ง
ของรัฐและเอกชนวามีความเปนไปไดหรือไม ที่รัฐบาลจะผลักดันกฎหมายออกมาเพื่อแกปญหารับจางทํา
วิทยานิพนธ" นายวิจิตรกลาว และวา อยางไรก็ตาม ในขอบังคับและวิธีปฏิบัติปจจุบันก็ปองกันในตัวเองอยู
มาก แตนักศึกษาบางสวนที่ไปหลงใหเขารับจางแลวในทีส่ ุดก็ถูกจับได และไมผานจํานวนมาก จนถึงขั้น
ถอนปริญญา ฉะนั้นมีมาตรการดูแลในเรื่องนี้อยู
นายวิจิตรกลาววา ถากรรมการเอาใจใส โอกาสทีจ่ ะเล็ดลอดคงไมมาก ซึ่งมาตรการของมหาวิทยาลัยตางๆ
เขาก็มี แตวา ปญหาคือ มันไมไดเปนความผิดทางกฎหมาย เชน เปนความผิดทางอาญา หรือความผิดทาง
แพง มีโทษแคไมใหปริญญาถาจับได สวนมีอาจารยในมหาวิทยาลัยบางสวนเปนผูรบั จางทําวิทยานิพนธให
นักศึกษาเสียเองนัน้ ขอถามวา คนเหลานัน้ ทําถูกตองหรือไม ถามีอยางนั้นทุกคนก็ตองประณาม มันเปน
ความรับผิดชอบ และเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการฉอฉลทางวิชาการก็ถือเปนอาชญากรรมชนิดหนึง่
รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ปญหาที่เกิดขึ้น
เกิดจากระบบอุดมศึกษาบานเรายังยึดระบบตลาดเปนระบบหลักอยู ในแงของการจัดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโทมีการหยอนเรื่องคุณภาพลงไป อาจเปนการทําวิทยานิพนธเปนกลุม หรืออาจไมมีการทํา
วิทยานิพนธ หรือถางายขึ้นก็มีการรับจางทําวิทยานิพนธ พอระดับปริญญาโทตลาดเริม่ อิ่มตัว การแสวงหา
ในการซื้อปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกก็ถูกนํามาเสนอในรูปแบบสินคาในระบบหลักสูตรใหมจนเกลื่อน
ทั้งๆ ที่ไมมีฐานในเรื่องของงานวิจัย งานวิชาการ หรือเรือ่ งอะไรตางๆ จะเห็นไดจากสถาบันอุดมศึกษาบาง
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แหงเปดรับนักศึกษาปริญญาเอกกัน 40-50 คน และบางสถาบันเปดรับกันนับรอย
รศ.ดร.สมพงษกลาววา ที่ผา นมายังไมมีการตรากฎหมายเฉพาะมารองรับแกปญหานี้ เราปลอยอิสระ ให
เสรีภาพกับสถาบันอุดมศึกษามากเกินไป ชองทางการซื้อหัวขอ ซื้อวิทยานิพนธงา ยขึน้ เพราะระบบตลาด
ทําใหเกิดกระบวนเบ็ดเสร็จ สมบูรณ งาย รวดเร็ว ระบบตรวจสอบคุณภาพจึงดอยลงไป เรื่องนี้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตองเขามาแกปญ
 หาโดยสรางระเบียบ มาตรฐาน กฎเกณฑใหมาก
ขึ้น
ผูสื่อขาวรายงานวา จากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร สมัยทีน่ ายวิจิตร
ศรีสอาน เปนประธานคณะกรรมาธิการ ทีเ่ คยศึกษาถึงปญหาการคัดลอกและวาจางงานวิทยานิพนธ
พบวาปจจุบนั ยังไมมีกฎหมายรองรับเรื่องนี้อยางชัดเจน โดยในสวนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
กําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการจางทําหรือลอกเลียนวิทยานิพนธวา หากตรวจพบกอนรับปริญญา อาจ
ลงโทษดวยการไมใหปริญญาหรือใหพนสภาพการเปนนิสิต นักศึกษา แตหากจับไดภายหลังก็อาจเพิกถอน
ปริญญาบัตร แตในกฎระเบียบดังกลาวไมสามารถเอาผิดกับผูรับจางทําวิทยานิพนธได
รายงานดังกลาวยังระบุดวยวา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ใหความเห็นเกี่ยวกับบทลงโทษตามกฎหมายอืน่ วา กรณี
เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และผูที่เกีย่ วของเปนขาราชการ อาจไดรับโทษตามระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน คือตัวอาจารยที่ปรึกษาอาจไดรับโทษทางวินัย ฐานบกพรองตอหนาที่ สวนตัวนิสิตนักศึกษา หาก
เปนขาราชการแลวลามาเรียนมหาวิทยาลัย สามารถรายงานตนสังกัดใหลงโทษทางวินัยถือเปนการ
ประพฤติชั่วอยางรายแรง สวนการลอกเลียนแบบถือวาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผิดประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 264 ฐานปลอมเอกสาร สวนตัวผูร ับจาง เขาขายผิดวินยั ฐานทําผิดทํานองคลองธรรม อยางไรก็ตาม
อัยการเคยชีว้ า แมจะเปนความผิดอาชญากรรมทางวิชาการที่มีความผิดฐานละเมิด แตถามีการสอบสวนก็
ยากจะเอาผิด เพราะกฎหมายที่มีอยูย ังไมรองรับเรื่องนี้ชดั เจนนัก จึงมีเสียงสนับสนุนจากหลายฝายใหตรา
กฎหมายกลางขึ้นใชรวมกันทั้งประเทศ
หนา 1
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