Publication Ethics (จริยธรรมการตีพมิ พ์ )
วารสารวิทยาศาสตร์ บูรพากาหนด Publication Ethics (จริยธรรมการตีพิมพ์ ) โดยปรับปรุ งจาก
COPE – COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS (https://publicationethics.org/)
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของบรรณาธิการ
บรรณาธิการควรรับผิดชอบเกี่ยวกับการตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร กล่าวคือ :
 ดาเนินการให้ ตรงตามความประสงค์ของผู้อา่ นและผู้เขียน
 ปรับปรุ งวารสารอย่างสม่าเสมอ
 รับรองคุณภาพของงานวิจย
ั ที่ได้ รับการตีพิมพ์
 สนับสนุนเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
 คงไว้ ซงึ่ ความถูกต้ องของผลงานทางวิชาการ
 ปกป้องมาตรฐานของทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาจากความต้ องการทางธุรกิจ
 เต็มใจที่จะแก้ ไขข้ อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทาให้ เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย
หากมีความจาเป็ น
หน้ าที่ของบรรณาธิการต่ อผู้อ่าน
 แจ้ งให้ ผ้ อ
ู า่ นทราบเกี่ยวกับผู้ให้ ทนุ สนับสนุนงานวิจยั หรื อบทบาทของผู้ให้ ทนุ วิจยั ในการทาวิจยั นันๆ
้
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หน้ าที่ของบรรณาธิการต่ อผู้เขียน
 บรรณาธิการควรดาเนินการทุกอย่างเพื่อให้ มน
ั่ ใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ เพื่อรับรองคุณภาพของงานวิจยั ที่
ตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ละส่วนของวารสาร มีวตั ถุประสงค์และมาตรฐานที่ตา่ งกัน
 การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรื อปฏิเสธบทความวิจย
ั เพื่อการตีพมิ พ์ ควรขึ ้นอยูก่ บั ความสาคัญ
ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจยั ตลอดจนความเกี่ยวข้ องกับขอบเขตของวารสาร
 ควรมีการชี ้แจงหรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer review) นอกจากนี ้บรรณาธิการ
ควรมีความพร้ อมในการชี ้แจงความเบีย่ งเบนต่างๆ จากกระบวนการตรวจสอบที่ได้ ระบุไว้
 วารสารควรมีช่องทางให้ ผ้ เู ขียนอุทธรณ์ได้ หากผู้เขียนมีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของบรรณาธิการ
 บรรณาธิการควรจัดพิมพ์คาแนะนาแก่ผ้ เู ขียนในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง ในทุกเรื่ องที่ผ้ เู ขียนควรรับทราบ
และควรมีการปรับปรุงคาแนะนาให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ พร้ อมทังควรมี
้
การอ้ างอิงหรื อการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี ้ด้ วย
 บรรณาธิการไม่ควรเปลีย
่ นแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความทีถ่ กู ปฏิเสธการตีพิมพ์ไปแล้ ว ยกเว้ นมีปัญหา
ร้ ายแรงเกิดขึ ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา
 กรณีที่มีการปรับเปลีย
่ นบรรณาธิการ ผู้ที่เข้ ามารับตาแหน่งใหม่ต้องไม่กลับคาตัดสินใจเกี่ยวกับบทความที่บรรณาธิการ
คนก่อนตอบปฏิเสธไปแล้ ว ยกเว้ นมีการพิสจู น์ถงึ ปั ญหาร้ ายแรงทีเ่ กิดขึ ้น
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หน้ าที่ของบรรณาธิการต่ อผู้ประเมินบทความ
 บรรณาธิการควรจัดพิมพ์คาแนะนาแก่ผ้ ป
ู ระเมินบทความในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง และควรมีการปรับปรุง
คาแนะนาให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ พร้ อมทังควรมี
้
การอ้ างอิงหรื อการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี ้ด้ วย
 บรรณาธิการควรมีระบบที่ปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินบทความ ยกเว้ นวารสารนันมี
้ การประเมินบทความ
แบบเปิ ดซึง่ ได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ขียนและผู้ประเมินรับทราบล่วงหน้ าแล้ ว
กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ
 บรรณาธิการควรมีระบบที่ทาให้ มีความมัน่ ใจได้ วา่ บทความที่สง่ เข้ ามายังวารสาร จะได้ รับการปกปิ ดเป็ นความลับ
ในระหว่างขันตอนการพิ
้
จารณาประเมิน
การร้ องเรียน
 บรรณาธิการควรมีการตอบกลับคาร้ องเรี ยนในทันที และควรแสดงให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนมัน่ ใจได้ วา่ สามารถร้ องเรี ยนได้ อกี
หากยังไม่พอใจ ซึง่ กลไกดังกล่าวนี ้ควรปรากฏชัดเจนในวารสาร
การเปิ ดโอกาสให้ มีการโต้ แย้ ง
 ควรมีการเปิ ดเผยคาวิจารณ์บทความที่ได้ รับการตีพม
ิ พ์ในวารสาร ยกเว้ นบรรณาธิการจะมีเหตุผลอืน่ ที่ดีเพียงพอ
ในการไม่เปิ ดเผยคาวิจารณ์นนั ้
 ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ขียนบทความได้ รับคาวิจารณ์ และสามารถชี ้แจงตอบกลับได้ นอกจากนี ้การศึกษาวิจย
ั ที่มีผลขัดแย้ ง
กับบทความวิจยั ที่ลงตีพิมพ์ไปแล้ ว ก็ควรได้ รับโอกาสนี ้เช่นกัน
 การศึกษาวิจย
ั ที่มีการรายงานผลการวิจยั ในด้ านลบก็ควรรวมไว้ ในบทความด้ วย ไม่ควรตัดส่วนนี ้ออกไป
สนับสนุนความถูกต้ องทางวิชาการ
 บรรณาธิการควรทาให้ เกิดความมัน
่ ใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความวิจยั ที่มกี ารตีพมิ พ์ในวารสาร ต้ องเป็ นไป
ตามหลักจริ ยธรรมสากลที่ได้ รับการยอมรับ
 บรรณาธิการควรหาหลักฐานเพื่อให้ มีความมัน
่ ใจได้ วา่ งานวิจยั ทุกชิ ้นที่จะตีพมิ พ์นนได้
ั ้ รับการอนุมตั แิ ละเห็นชอบ
โดยคณะบุคคลที่มีอานาจ (เช่น คณะกรรมการทางจริ ยธรรมด้ านงานวิจยั คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจยั
ของสถาบัน เป็ นต้ น) อย่างไรก็ตามบรรณาธิการควรระลึกไว้ เสมอว่าการพิจารณาอนุมตั ินัน้ ไม่ได้ เป็ นการรับประกัน
ว่างานวิจยั นันถู
้ กต้ องตามหลักจริ ยธรรมเสมอไป
การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
 บรรณาธิการควรปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลให้ เป็ นความลับ
การติดตามความประพฤติมิชอบ






บรรณาธิการมีหน้ าที่ตดิ ตามความประพฤติมชิ อบในกรณีเกิดข้ อสงสัย ซึง่ รวมถึงบทความวิจยั ทังได้
้ รับการตีพิมพ์
และยังไม่ได้ รับการตีพิมพ์
บรรณาธิการไม่ควรปฏิเสธบทความวิจยั ที่อาจจะมีประเด็นมิชอบในทันทีทนั ใด บรรณาธิการมีหน้ าที่ต้องติดตามบทความ
วิจยั ทีถ่ กู กล่าวหาว่าประพฤติมิชอบเพื่อหาข้ อเท็จจริง
บรรณาธิการควรแสวงหาคาตอบจากบุคคลผู้ถกู กล่าวหาก่อน แต่หากยังไม่พอใจต่อคาตอบที่ได้ รับให้ สอบถามหัวหน้ า
หรื อคณะบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (ซึง่ ในบางครัง้ อาจเป็ นหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ) เพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
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การรั บรองความถูกต้ องของผลงานทางวิชาการ
 เมื่อมีการรับรู้ วา่ มีความไม่ถก
ู ต้ องเกิดขึ ้นกับบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ไปแล้ ว รวมถึงมีประโยคที่นาไปสูค่ วามเข้ าใจผิด
หรื อเป็ นรายงานที่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง บรรณาธิการต้ องแก้ ไขทันทีและด้ วยความชัดเจน
 หากปรากฏการประพฤติทจ
ุ ริ ตภายหลังการดาเนินการตรวจสอบแล้ ว บรรณาธิการต้ องดาเนินการเพิกถอนบทความนัน้
ด้ วยความชัดเจนที่จะสามารถพิสจู น์ได้ ทังนี
้ ้การเพิกถอนนี ้ต้ องให้ ผ้ อู า่ นและระบบฐานข้ อมูลอื่นๆ ทราบด้ วย
ความสัมพันธ์ กับเจ้ าของวารสารและสานักพิมพ์
 ความสัมพันธ์ ของบรรณาธิการต่อสานักพิมพ์และเจ้ าของวารสารมักมีความซับซ้ อน อย่างไรก็ตามควรมีพื ้นฐานอยูบ
่ น
ความเป็ นอิสระของบรรณาธิการ และแม้ วา่ สภาพความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจและการเมืองของวารสารจะเป็ นเช่นไร
บรรณาธิการควรพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการรับบทความเพื่อตีพิมพ์โดยยึดคุณภาพและความเหมาะสมกับผู้อา่ น
มากกว่าผลตอบแทนทางการเงินหรื อการเมือง
ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้ องในเชิงพาณิชย์
 บรรณาธิการควรประกาศนโยบายในด้ านการโฆษณาทีเ่ น้ นเนื ้อหาที่มีความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาสาระของวารสาร
และในการตีพิมพ์สว่ นเสริ มหรื อเพิ่มเติมใดๆ ของวารสาร
 บรรณาธิการต้ องไม่ตีพม
ิ พ์การโฆษณาที่อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด และต้ องยินดีที่จะตีพิมพ์คาวิจารณ์ตา่ งๆ
ทังนี
้ ้ให้ ยดึ ถือเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาส่วนต่างๆ ของวารสาร
 ในการนาบทความเดิมมาพิมพ์ใหม่นน
ั ้ ต้ องให้ คงลักษณะเดิมทุกประการยกเว้ นหากจะมีการเพิม่ เติมส่วนที่ แก้ ไข
ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
 บรรณาธิ ก ารควรมี ร ะบบในการจั ด การผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ น (การขัด กั น ด้ า นผลประโยชน์ ) ของบรรณาธิ ก ารเอง
รวมทังของเจ้
้
าหน้ าที่วารสาร ผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และกองบรรณาธิการ
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