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จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) 
 
บทน า 
 วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้ามูล (Arts and Culture Journal of the Lower Moon River) ได้
ก้าหนดจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ (Committee on Publication Ethics : COPE) ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่
ของ บรรณาธิการ (Editors) ผู้ประเมิน (Reviewers) ผู้แต่ง (Authors) และผู้อ่าน (Readers) ซึ่งทางวารสารมุ่งหวังว่า
ผู้ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานวารสารจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้เพื่อให้การด้าเนินงานของวารสาร
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและน่าเชื่อถือในวงการวิชาการ 

 
บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (Editors) 
 บรรณาธิการที่ปรึกษา (Advising Editor) บรรณาธิการ (Editor) บรรณาธิการประจ้าเรื่อง (Section 
Editor) กองบรรณาธิการ (Editorial Board) มีบทบาทหน้าท่ีในการด้าเนินงานวารสาร ดังนี  
  1. บรรณาธิการที่ปรึกษา (Advising Editor) 
   1.1 ศึกษางานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทยเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้ามูลอย่างต่อเนื่อง 
   1.2 ให้ค้าปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรในการด้าเนินงานวารสารให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)  
  2. บรรณาธิการ (Editor)    
   2.1 จัดท้าค้าแนะน้าส้าหรับผู้เขียน เกณฑ์การพิจารณาบทความเบื องต้น รูปแบบการเขียน
บทความ การเขียนเอกสารอ้างอิงที่มีมาตรฐานสากล พร้อมทั งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
   2.2 พิจารณาประเภทของบทความ ขอบเขตของวารสาร และรูปแบบการเขียนบทความ เบื องต้น
โดยละเว้นและหลีกเลี่ยงการด้าเนินงานท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
   2.3 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) รวมถึงการคัดลอกผลงานของตนเอง 
(Self-plagiarism) ในบทความ ทั งนี ให้พิจารณาปฏิเสธ (Rejected) บทความที่มีการคัดลอกผลงานดังกล่าวทันที 
   2.4 ก้าหนดบรรณาธิการประจ้าเรื่องจากกองบรรณาธิการในการดูแล ก้ากับและติดตาม
กระบวนการประเมินคุณภาพของบทความแต่ละเรื่องอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   2.5 ติดตามการประเมินคุณภาพของบทความโดยผู้ประเมินให้ตรงตามเวลาที่ก้าหนดไว้ 
   2.6 ตัดสินผลการพิจารณาคุณภาพของบทความจากผลการประเมิน ดังนี   
    1. การรับตีพิมพ์ (Accepted) ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ 
โดยประเมินจากผู้ประเมิน 3 ท่าน และต้องผ่านอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน  
    2. การปฏิเสธ (Rejected) จะต้องมีผู้ประเมินปฏิเสธการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ท่าน และแจ้งผู้
แต่งพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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   2.7 หากผู้แต่งมีหลักฐานโต้แย้งผลการประเมินให้บรรณาธิการน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ร่วมกับกองบรรณาธิการและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้แต่งทุกครั ง 
   2.8 บรรณาธิการจะต้องเป็นบรรณาธิกรตรวจสอบบทความให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนจัดท้าเล่ม และ
เผยแพร่ผ่านระบบ ThaiJo โดยจะต้องท้าการเผยแพร่ใหต้รงตามก้าหนดเวลาออกของวารสารอย่างเคร่งครัด 
   2.9 หากเกิดความผิดพลาดจากการด้าเนินงานของวารสารโดยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
บรรณาธิการนั น บรรณาธิการจะต้องแสดงความรับผิดชอบ  
  3. บรรณาธิการประจ าเร่ือง (Section Editor) กองบรรณาธิการ (Editorial Board) 
   3.1 บรรณาธิการประจ้าเรื่องจะต้องดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของบทความ และให้ข้อเสนอแนะการตัดสินผลการพิจารณา
คุณภาพของบทความต่อบรรณาธิการ 
   3.2 ประชุม และพิจารณาก้าหนดแผนการดา้เนินงานวารสาร จัดท้าค้าแนะน้าส้าหรับผูเ้ขียน เกณฑ์
การพิจารณาบทความเบื องต้น รูปแบบการเขียนบทความ การเขียนเอกสารอ้างอิงที่มีมาตรฐานสากล แบบประเมิน
บทความ และการปรับปรุงการจัดท้าวารสารให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
   3.3 พิจารณากลั่นกรอง สรรหา คัดเลือก และจัดส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา
ของบทความนั น ๆ เพื่อการประเมินบทความที่มคีุณภาพและเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อผู้แต่ง และผู้อ่าน 
   3.4 ก้ากับดูแลคุณภาพวารสารวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 
   3.5 ประชุมตัดสินผลการพิจารณาบทความที่มีหลักฐานโต้แย้งผลการประเมิน ทั งนี จะต้องเป็นไป
ตามจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ 

 
บทบาทหน้าที่ผู้ประเมิน (Reviewers) 
 1. พิจารณาระยะเวลาในการประเมิน และเลือกประเมินบทความที่ตรงตามสาขาวิชาที่ตนมีความเช่ียวชาญ
ในเนื อหาของบทความนั น โดยละเว้นและหลีกเลี่ยงการด้าเนินงานท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. ประเมินคุณภาพของบทความวิชาการและบทความวิจัยตามหลักทางวิชาการ และมุ่งพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
 3. ประเมินบทความและน้าส่งผลการประเมินตามระยะเวลาที่ก้าหนด พร้อมทั งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ทางวิชาการต่อผู้แต่ง และผู้อ่าน 
 4. สรุปผลการประเมินคุณภาพบทความ ได้แก่ 1) ยอมรับการตีพิมพ์บทความ 2) ขอให้มีการแก้ไข          
3) ส่งใหม่เพื่อประเมินอีกครั ง และ 4) ปฎิเสธการรับตีพิมพ์บทความ 
 

บทบาทหน้าที่ผู้แต่ง (Authors) 
 1. พิจารณาประเภทของบทความ ขอบเขตของวารสาร และรูปแบบการเขียนบทความ ให้ครบถ้วน 
ตรวจสอบเนื อหาของบทความที่เขียนขึ นว่าเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเบื องต้นของวารสารหรือไม่  
 2. หากประสงค์จะส่งบทความ บทความนั นจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารหรืองาน
ประชุมวิชาการอื่น และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น บทคัดย่อ ผลการวิจัย หรือบทความฉบับเต็มใน
วารสารหรือเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ 
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 3. ผู้แต่งจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) หรือคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism)  
 4. การจัดส่งบทความจะต้องเป็นไปตามขั นตอนการดา้เนินงานของวารสาร หากสงสัยในการด้าเนินงานของ
วารสารให้ติดต่อสอบถามงานวารสารก่อนท้าการจัดส่งผ่านระบบ ThaiJo 
 5. ผู้แต่งสามารถโต้แย้งการตัดสินผลการพิจารณาบทความได้ โดยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน ประกอบการ
อธิบายต่อบรรณาธิการเพื่อพิจารณาตัดสินผลการพิจารณาบทความอีกครั ง 
 6. ผู้แต่งจะต้องติดตามบทความผ่านระบบ ThaiJo จนสิ นสุดกระบวนการของวารสาร 

 
บทบาทหน้าที่ผู้อ่าน (Readers) 
 1. ผู้อ่านสามารถอ่านบทคัดย่อ ดาวน์โหลดบทความวิจัย บทความวิชาการ ฉบับเต็มได้ผ่านระบบ ThaiJo 
 2. หากมนี้าข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงของบทความในวารสารไปใช้ประโยชน์ ขอให้ผู้อ่านท้าการอ้างอิงข้อมูล
ของบทความให้ครบถ้วน 
 3. หากผู้อ่านพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) หรือคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-
plagiarism) ปรากฎในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้ามูล ขอให้แจ้งที่งานวารสารเพื่อจัก
ด้าเนินการตรวจสอบอีกครั ง ทั งนี เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการและเป็นการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การประเมินคุณภาพของบทความ 
 1. บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยผู้ประเมินซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 3 ท่าน ซึ่งพิจารณาแบบปกปิดรายช่ือทั งผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง (Double Blind Review) 
 2. ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพของบทความเป็นไปตามขั นตอนการท้างานของวารสาร 
 3. การตัดสินผลการพิจารณาคุณภาพของบทความจากผลการประเมิน ดังนี  1. การรับตีพิมพ์ (Accepted) 
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ โดยประเมินจากผู้ประเมิน 3 ท่าน และต้องผ่านอย่าง
น้อย 2 ใน 3 ท่าน และ 2. การปฏิเสธ (Rejected) จะต้องมีผู้ประเมินปฏิเสธการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ท่าน และแจ้งผู้
แต่งพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 4. สามารถโต้แย้งการตัดสินผลการพิจารณาคุณภาพบทความได้ โดยต้องมีหลักฐานโต้แย้งที่ชัดเจน เพื่อใช้
ประกอบการอธิบายต่อบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ และสามารถเปลี่ยนผลการพิจารณาคุณภาพของบทความ
ได้หากหลักฐานที่โต้แย้งนั นมีความชัดเจนและผ่านการเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ ทั งนี การตัดสินของกอง
บรรณาธิการถือเป็นที่สิ นสุด 


