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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
แนวปฏิบัติการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) ในนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์  

 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต โดยมีนโยบายให้มีการ
สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา เพ่ือให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการปฏิบัติงาน มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม สามารถใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีพ 
และ/หรือการปฏิบัติงานทางการพยาบาล อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการด าเนินการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ก็ยังพบการกระท าผิดด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต โดยเฉพาะเรื่องการลอก
เลียนวรรณกรรม (Plagiarism) ได้แก่ การเขียนรายงานโดยการคัดลอกข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ของ
ผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิงหรือบอกแหล่งที่มาของข้อมูล การคัดลอกรายงานของผู้อ่ืนแม้จะได้รับอนุญาต และการลอก
เลียนวรรณกรรมของตนเอง (Self-Plagiarism) โดยน าข้อมูลในรายงานเดิมของตนเองที่เคยส่งแล้วมาใช้ซ้ าให้ดู
เหมือนเป็นงานใหม่ สาเหตุของการลอกเลียนวรรณกรรมในนิสิตคือ: 1) ขาดทักษะด้านการอ่าน การเขียน การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, 2) ขาดความรู้เรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม, 3) ขาด
ความรู้เรื่องการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม, 4) ขาดความเข้าใจความหมายของแหล่งอ้างอิง, 5) ขาดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้, และ 6) ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต (นนทนันท์ แย้มวงษ์และคณะ, 2557; 
วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2556) เพ่ือสอดรับกับนโยบายของคณะฯ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงได้
ก าหนดแนวปฏิบัติการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาฯ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ที่มุ่งเน้นการ
ป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมในนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
แนวปฏิบัติการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมในนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม 
ขั้นเตรียมการ  

ก าหนดรายวิชาที่เหมาะสมส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการป้องกันการลอก
เลียนวรรณกรรมในนิสิตแต่ละภาคการศึกษา ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน
เบื้องต้นรายวิชาภาคทฤษฎีคือรายวิชา พรภ. 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการ
พยาบาล และรายวิชาภาคปฏิบัติคือรายวิชา พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม 
ขั้นด าเนินงาน  

1. ผู้รับผิดชอบรายวิชา พรภ. 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล และรายวิชา 
พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมในนิสิต โดยการแก้ไขสาเหตุของการลอกเลียน
วรรณกรรมในนิสิตคือ:  
     1) ส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
     2) ให้ความรู้เรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม 
     3) ให้ความรู้เรื่องการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
     4) เพ่ิมความเข้าใจในความหมายของแหล่งอ้างอิง 
     5) เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
     6) ให้ความรู้เรื่องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต   
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชา พรภ. 307 และรายวิชา พผญ 333 ระบกุิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมในนิสิตไว้ใน course syllabus, มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 หัวข้อวิธีการสอน สื่อการสอนและการประเมินผล 
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา พรภ. 307 และรายวิชา พผญ 333 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีมุ่่งเน้นการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมในนิสิตดังนี้ 
     รายวชิา พรภ 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล:  
     - สอนทักษะด้านการอ่าน การเขียนบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ 
     - เชิญวิทยากรภายนอกที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒมาให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ทางการพยาบาล 
การใช้โปรแกรม Endnote ส าหรับเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม และการป้องกันการลอก
เลียนวรรณกรรม 
     รายวิชา พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1:  
     - ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการกระท าผิดเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (case complete) และรายงานกรณีศึกษา (case study) 
     - จัดท าคู่มือการศึกษาภาคปฏิบัติโดยแนบเอกสารการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตาม
รูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่
ถูกต้องในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (case complete) และรายงานกรณีศึกษา (case 
study) 
     - ลดจ านวนการส่งเล่มรายงานจากเดิมส่ง case complete 2 เล่มและ case study 1 
เล่มเป็น case complete 1 เล่มและ case study 1 เล่ม เนื่องจากกรณีที่นิสิตกระท าผิด
เรื่องการลอกเลียนผลงานของตนเองและผู้อื่น สาเหตุหนึ่งมาจากนิสิตส่งงานไม่ทัน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม 
4. อาจารย์ผู้ร่วมสอนรายวิชา พรภ. 307 และรายวิชา พผญ 333 ร่วมด าเนินการให้ความรู้
และตรวจสอบการเขียนรายงานของนิสิตให้เขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้อง 

ขั้นประเมินผล  
1. ผู้รับผิดชอบรายวิชา พรภ. 307 และรายวิชา พผญ 333 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินการเขียนรายงานเพ่ือป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม โดยใช้แบบประเมินต่างๆ 
คือ 
     - แบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ (พยบ 203) 
     - แบบประเมินการเขียนรายงานกรณีศึกษา (พยบ 204) 
     - แบบประเมินการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (พยบ 206) 
     - แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (พยบ 237)  
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนประเมินการเขียนรายงาน การอ้างอิงผลงาน 
และติดตามกรณีนิสิตกระท าความผิดเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม 
3. ก าหนดคะแนนสอบผ่านด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตที่ร้อยละ 80 
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชา พรภ. 307 และรายวิชา พผญ 333 ระบุผลการประเมินใน มคอ. 5 
และ มคอ. 6 หัวข้อการประเมินรายวิชา  
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