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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

  บรรณาธิการควรจะตอ้งรับผิดชอบตอ่ทุกสิง่ท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร ในความรับผิดชอบของตน กลา่วคือ:

• ดำาเนินการให้ตรงตามความประสงคข์องผูอ้า่นและผูนิ้พนธ ์
• ปรับปรุงวารสารอยา่งสมำา่เสมอ 
• รับรองคุณภาพของงานวจัิยท่ีได้รับการตีพิมพ ์
• สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
• คงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งของผลงานทางวชิาการ 
• ปกป้องมาตรฐานของทรัพยส์นิทางปัญญาจากความตอ้งการทางธุรกิจ 
•   เตม็ใจท่ีจะแก้ไขขอ้ผดิพลาดการตีพิมพ์ การทำาให้เกิดความกระจา่ง การถอด-   ถอนบทความ และการขออภัย

หากจำาเป็น 

หน้าท่ีของบรรณาธิการต่อผู้อ่าน

• ควรแจง้ให้ผูอ้า่นทราบเก่ียวกับผูใ้ห้ทุนสนับสนุนงานวจัิยและบทบาทของผูใ้ห้ทุนวจัิยในการทำาวจัิยนัน้ๆ 

หน้าท่ีของบรรณาธิการต่อผู้นิพนธ์

•  บรรณาธิการควรดำาเนินการทุกอยา่งเพ่ือให้ม่ันใจในคุณภาพของบทความท่ีตีพิมพ์ เพ่ือรับรองคุณภาพของ

   งานวจัิยท่ีตีพิมพ์ และตระหนักวา่วารสาร และแตล่ะสว่นของวารสาร มีวัตถุประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตา่งกัน 
•  การตัดสนิใจของบรรณาธิการตอ่การยอมรับหรือปฏิเสธบทความวจัิยเพ่ือการตีพิมพ์ ควรข้ึนอยูกั่บความ

   สำาคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวจัิย ตลอดจนความเก่ียวขอ้งกับขอบเขตของวารสาร 
•  ควรมีการช้ีแจงหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer review) peer review) ) นอกจากน้ี

 บรรณาธิการควรมีความพร้อมในการช้ีแจงความเบ่ียงเบนตา่งๆ จากกระบวนการตรวจสอบท่ีได้ระบุไว ้
• วารสารควรมีชอ่งทางให้ผูนิ้พนธอุ์ทธรณ์ได้หากผูนิ้พนธมี์ความคิดเหน็แตกตา่งจากการตัดสนิใจของ

บรรณาธิการ 
•  บรรณาธิการควรจัดพิมพค์ำาแนะนำาแกผู่นิ้พนธใ์นทุกประเดน็ท่ีบรรณาธิการคาดหวัง ในทุกเร่ืองท่ีผูนิ้พนธ์

  ควรรับทราบ และควรมีการปรับปรุงคำาแนะนำาให้ทันสมัยอยูเ่สมอ พร้อมทัง้ควรมีการอา้งอิงหรือการเช่ือม

โยงกับระเบียบดังกลา่วน้ีด้วย 
•  บรรณาธิการไมค่วรเปล่ียนแปลงการตัดสนิใจในการตอบรับบทความท่ีถูกปฏิเสธการติพิมพไ์ปแลว้ ยกเวน้มี

ปัญหาร้ายแรงเกิดข้ึนในระหวา่งการสง่บทความมารับการพิจารณา 
•  บรรณาธิการใหมไ่มก่ลับคำาตัดสนิใจมาตีพิมพบ์ทความท่ีบรรณาธิการคนกอ่นตอบปฏิเสธไปแลว้ ยกเวน้มี

การพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน 
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หน้าท่ีของบรรณาธิการต่อผู้ประเมินบทความ

•  บรรณาธิการควรจัดพิมพค์ำาแนะนำาแกผู่ป้ระเมินบทความในทุกประเดน็ท่ีบรรณาธิการคาดหวัง และควรมี

 การปรับปรุงค ำาแนะนำาให้ทันสมัยอยูเ่สมอ พร้อมทัง้ควรมีการอา้งอิงหรือการเช่ือมโยงกับระเบียบดังกลา่วน้ี

ด้วย 
•  บรรณาธิการควรมีระบบท่ีปกป้องขอ้มูลสว่นตัวของผูป้ระเมินบทความ ยกเวน้วารสารนัน้มีการประเมิน

บทความแบบเปิดท่ีได้แจง้ให้ผูนิ้พนธแ์ละผูป้ระเมินรับทราบลว่งหน้าแลว้ 

กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ

•  บรรณาธิการควรมีระบบท่ีทำาให้ม่ันใจได้วา่บทความท่ีสง่เขา้มายังวารสาร จะได้รับการปกปิดเป็นความลับใน

ระหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาประเมิน 

การร้องเรียน

• บรรณาธิการควรดำาเนินการตามขัน้ตอนท่ีปรากฎในผังการทำางานท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ

ตีพิมพ ์
•  บรรณาธิการควรมีการตอบกลับคำาร้องเรียนในทันที และควรแสดงให้ผูร้้องเรียนม่ันใจได้วา่สามารถร้อง

  เรียนได้อีกหากยังไมพ่อใจ ซ่ึงกลไกดังกลา่วน้ีควรปรากฎชัดเจนในวารสาร และควรรวมขอ้มูลเก่ียวกับวิธี

การสง่เร่ืองท่ียังไมไ่ด้รับการแก้ไขไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ ์

การสนับสนุนการอภิปราย

•  ควรมีการเปิดเผยคำาวจิารณ์บทความท่ีได้รับการตีพิมพใ์นวารสาร ยกเวน้บรรณาธิการจะมีเหตุผลอ่ืนท่ีดี

เพียงพอในการไมเ่ปิดเผยคำาวจิารณ์นัน้ 
•  ควรเปิดโอกาสให้ผูนิ้พนธบ์ทความท่ีมีคนอ่ืนวจิารณ์ให้สามารถช้ีแจงตอบกลับได้ นอกจากน้ีการศกึษาวจัิยท่ี

 มีผลขัดแยง้กับบทความวจัิยท่ีลงตีพิมพไ์ปแล้ว กค็วรได้รับโอกาสน้ีเชน่กัน 
•  การศกึษาวจัิยท่ีมีการรายงานผลการวจัิยในด้านลบกค็วรรวมไวใ้นบทความด้วย ไมค่วรตัดสว่นน้ีออกไป 

สนับสนุนความถูกต้องทางวิชาการ

•  บรรณาธิการควรทำาให้เกิดความม่ันใจวา่รายละเอียดทุกสว่นในบทความวจัิยท่ีมีการตีพิมพใ์นวารสาร ตอ้ง

เป็นไปตามหลักจริยธรรมสากลท่ีได้รับการยอมรับ 
• บรรณาธิการควรหาหลักฐานเพ่ือให้ม่ันใจวา่งานวจัิยทุกชิ้นท่ีจะตีพิมพนั์น้ได้รับการอนุมัติและเหน็ชอบโดย

 คณะบุคคลท่ีมีอำานาจ (peer review)   เชน่ คณะกรรมการทางจริยธรรมด้านงานวจัิย คณะกรรมการพิจารณาบทความวจัิย

 ของสถาบัน เป็นตน้) อยา่งไรกต็ามบรรณาธิการควรระลึกไวเ้สมอวา่การพิจารณาอนุมัตินัน้ไมไ่ด้เป็นการรับ

ประกันวา่งานวจัิยนัน้ถูกตอ้งตามหลักจริยธรรมเสมอไป 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

•  บรรณาธิการควรปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลให้เป็นความลับ (peer review)   เชน่ ความสัมพันธร์ะหวา่งคนไขแ้ละแพทย์

เป็นตน้)    ดังนัน้บรรณาธิการจึงตอ้งมีหนังสอืยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนไข้ หากช่ือ หรือ รูปของ

 คนไขป้รากฏในรายงานหรือบทความ อยา่งไรกต็ามบรรณาธิการสามารถตีพิมพบ์ทความไดโ้ดยไมต่อ้งมี

 เอกสารยินยอมหากบทความนัน้มีความส ำาคัญตอ่สุขภาพของคนท่ัวไป (peer review) หรือมีความส ำาคัญในบางเร่ือง) หรือ

  มีความยากลำาบากในการได้มาซ่ึงเอกสารยินยอม และบุคคลผูนั้น้ไมคั่ดคา้นตอ่การตีพิมพเ์ผยแพร่ (peer review) จักตอ้งมี

การปฏิบัติตามเง่ือนไขสามประการดังกลา่ว) 



การติดตามความประพฤติมิชอบ

•  บรรณาธิการมีหน้าท่ีติดตามความประพฤติมิชอบในกรณีเกิดขอ้สงสัย ซ่ึงรวมถึงบทความวจัิยทัง้ได้รับการตี

พิมพแ์ละยังไมไ่ด้รับการตีพิมพ ์
•  บรรณาธิการไมค่วรปฏิเสธบทความวจัิยท่ีอาจจะมีประเดน็มิชอบในทันทีทันใด บรรณาธิการมีหน้าท่ีตอ้ง

 ติดตามบทความวจัิยท่ีถูกกลา่วหาวา่ประพฤติมิชอบเพ่ือหาขอ้เทจ็จริง

•  บรรณาธิการควรแสวงหาคำาตอบจากบุคคลผูถู้กกลา่วหากอ่น แตห่ากยังไมพ่อใจตอ่คำาตอบท่ีได้รับให้

 สอบถามหัวหน้าหรือคณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (peer review) ซ่ึงในบางครัง้อาจเป็นหน่วยงานท่ีออกกฎระเบียบ) เพ่ือตรวจ

สอบขอ้เทจ็ริง 
• บรรณาธิการควรดำาเนินการตามท่ีกำาหนดไวใ้นผังการทำางานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพมี์เม่ือ

ความจำาเป็นตอ้งใช ้
• บรรณาธิการควรพยายามทำาให้เกิดความม่ันใจวา่ได้มีการดำาเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงอยา่งถูกตอ้งด้วย

 หลักเหตุและผล แตห่ากไมไ่ดด้ำาเนินการดังกลา่วบรรณาธิการควรขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาซ่ึงถึงแมว้า่

จะเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากแตก่เ็ป็นภาระหน้าท่ีท่ีส ำาคัญ 

การรับรองความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ

•  เม่ือมีการรับรู้วา่มีความไมถู่กตอ้งเกิดข้ึนกับบทความวชิาการท่ีตีพิมพไ์ปแลว้ รวมถึงมีประโยคท่ีนำาไปสูค่วาม

  เขา้ใจผิด หรือเป็นรายงานท่ีบดิเบือนขอ้เทจ็จริง บรรณาธิการตอ้งแก้ไขทันทีและด้วยความชัดเจน 
•  หากปรากฎการประพฤติทุจริตภายหลังการดำาเนินการตรวจสอบแลว้ บรรณาธิการตอ้งดำาเนินการเพิกถอน

 บทความนัน้ด้วยความชัดเจนท่ีจะสามารถพิสูจน์ได้ ทัง้น้ีการเพิกถอนน้ีตอ้งให้ผูอ้า่นและระบบฐานขอ้มูล

อ่ืนๆทราบด้วย 

ความสัมพันธกั์บเจ้าของวารสารและสำานักพิมพ์

•  ความสัมพันธข์องบรรณาธิการตอ่ส ำานักพิมพแ์ละเจา้ของวารสารมักมีความซับซ้อน อยา่งไรกต็ามควรมีพ้ืน

 ฐานอยูบ่นความเป็นอิสระของบรรณาธิการ และแมว้า่สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ

 วารสารจะเป็นเชน่ไร บรรณาธิการควรพิจารณาตัดสนิใจเก่ียวกับการรับบทความเพ่ือตีพิมพโ์ดยยึดคุณภาพ

และความเหมาะสมกับผูอ้า่นมากกวา่ผลตอบแทนทางการเงินหรือการเมือง 

ประเด็นพิจารณาท่ีเก่ียวข้องในเชิงพาณิชย์

• บรรณาธิการควรประกาศนโยบายในด้านการโฆษณาท่ีเน้นเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับเน้ือหาสาระของ

  วารสาร และในการตีพิมพส์ว่นเสริมหรือเพ่ิมเติมใดๆ ของวารสาร 
•  บรรณาธิการตอ้งไมตี่พิมพก์ารโฆษณาท่ีอาจทำาให้เกิดความเขา้ใจผิด และตอ้งยินดีท่ีจะตีพิมพค์ ำาวจิารณ์

  ตา่งๆ ทัง้น้ีให้ยึดถือเกณฑเ์ดียวกันกับการพิจารณาสว่นตา่งๆ ของวารสาร 
•  ในการนำาบทความเดิมมาพิมพใ์หมนั่น้ ตอ้งให้คงลักษณะเดิมทุกประการยกเวน้หากจะมีการเพิ่มเติมสว่นท่ี

แก้ไข 

ผลประโยชน์ทับซ้อน

• บรรณาธิการควรมีระบบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน(peer review) การขัดกันด้านผลประโยชน์)ของบรรณาธิการ

   เองรวมทัง้ของเจา้หน้าท่ีวารสาร ผูนิ้พนธ์ ผูป้ระเมินบทความ และสมาชิกกองบรรณาธิการ 



กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนท่ีมีต่อบรรณาธิการท่ีมีการสง่มาให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์

•     ขอ้ร้องเรียนของ ผูนิ้พนธ์ ผูอ้า่น ผูป้ระเมิน บรรณาธิการหรือส ำานักพิมพว์ารสารอาจมีการสง่มาให้คณะ

   กรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ พิจารณา อยา่งไรกต็ามขอ้ร้องเรียนตา่งๆจะสง่มาได้ตอ่เม่ือ

บรรณาธิการ/วารสารท่ีเป็นปัญหาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ ์
•  ในการร้องเรียนบรรณาธิการวารสารนัน้ ตอ้งร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปท่ีบรรณาธิการโดยตรงกอ่น

ในขัน้ตอนแรกควรทำาการร้องเรียนอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่บรรณาธิการวารสารโดยตรงหากขอ้ร้อง

 เรียนไมไ่ด้รับการแก้ไขเป็นท่ีน่าพอใจ กส็ามารถย่ืนขอ้ร้องเรียนนัน้ตอ่คณะกรรมการตน้สังกัดของ

 บรรณาธิการหรือผูต้รวจการหน่วยงานใดๆ (peer review) ถา้มี) 

• ขอ้ร้องเรียนท่ีผา่นขัน้ตอนการร้องเรียนตอ่วารสารเทา่นัน้จึงจะสามารถสง่ตอ่มาท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

 การตีพิมพไ์ด้ ทัง้น้ีให้แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทุกอยา่งมาด้วย 
•  คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพจ์ะรับขอ้ร้องเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากวารสารได้พิจารณาขอ้ร้อง

 เรียนเรียบร้อยแล้ว ทัง้น้ีคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพอ์าจพิจารณานอกระยะเวลาดังกลา่วน้ีเป็นกรณี

พิเศษได ้
• คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพจ์ะไมพิ่จารณาการร้องเรียนเก่ียวกับเน้ือหาของการตัดสนิตีพิมพบ์ทความ

 ของบรรณาธิการ (peer review) แตจ่ะพิจารณากระบวนการ) หรือขอ้วจิารณ์เก่ียวกับเน้ือหาในบทบรรณาธิการ 
• คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพจ์ะไมพิ่จารณาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกอ่นหน้าการเผยแพร่เอกสารมาตรฐาน

ทางจริยธรรมน้ี 

เม่ือการร้องเรียนมีการสง่ต่อมาท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์:

1. ผูร้้องเรียนย่ืนขอ้ร้องเรียนตอ่เจา้หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
2. เจา้หน้าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพต์รวจสอบเพ่ือยืนยันขอ้ร้องเรียนตามประเดน็ตอ่ไปน้ี: 

1. เป็นขอ้ร้องเรียนตอ่สมาขิกในคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ ์
2. เป็นขอ้ร้องเรียนท่ีอยูใ่นขอบเขตการทำางานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ ์
3.  เป็นขอ้ร้องเรียนท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขภายหลังสง่ให้วารสารพิจารณาตามกระบวนการ

4.  เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ (peer review)  วันท่ี 1  มกราคม พ.ศ. 2548) 

3.  ผูร้้องเรียนตอ้งสง่เอกสารหลักฐานทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการร้องเรียนตอ่

  วารสาร ท่ีวารสารรับทราบขอ้ร้องเรียนนัน้ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประธานของคณะกรรมการจริยธรรม

การตีพิมพ ์
4. ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพท์ ำาการแจง้ให้บรรณาธิการของวารสารทราบถึงขอ้ร้องเรียนท่ี

สง่ตอ่มายังคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ ์
5.  สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน: 

1.  บรรณาธิการไมใ่ห้ความร่วมมือ ในกรณีน้ีประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพจ์ะทำาการ

แจง้ให้ผูร้้องเรียนและเจา้ของวารสารรับทราบ 
2. บรรณาธิการตอบขอ้ร้องเรียนโดยมีประเดน็ดังน้ี: 

1.  ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพแ์ละตัวแทน 1  คน ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือ

 โดยสมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันพิจารณาตัดสนิวา่วารสารได้

 จัดการขอ้ร้องเรียนจนเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ และได้แจง้ขอ้มูลตอ่ผูร้้องเรียนและบรรณาธิการ 
2.  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพแ์ละตัวแทน 1  คน ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือโดย

 สมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันตัดสนิวา่มีความจำาเป็นท่ีตอ้ง



  ตรวจสอบเพ่ิมเติม และได้แจง้ขอ้มูลตอ่ผูร้้องเรียนและบรรณาธิการวารสาร และทำารายงาน

การดำาเนินการดังกลา่วเสนอไปยังคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งของสภาคณะกรรมการ

จริยธรรมการตีพิมพ ์
6.   คณะอนุกรรมการท่ีพิจารณาตัดสนิขอ้ร้องเรียนควรประกอบไปด้วย ประธาน 1 ทา่นและสมาชิกของสภา

 คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพจ์ ำานวน 3   ทา่นเป็นอยา่งน้อย ซ่ึงสมาชิกจำานวน 2 ทา่นตอ้งไมใ่ช่

  บรรณาธิการ และไมมี่สมาชิกของคณะอนุกรรมการทา่นใดท่ีเป็นสมาชิกของส ำานักพิมพ์ (peer review) หรือตน้สังกัด) 

 เดียวกัน กับบรรณาธิการผูถู้กร้องเรียน 
7.  หากประธานดำารงตำาแหน่งอยูใ่นส ำานักพิมพ์ (peer review) หรือตน้สังกัด)  เดียวกันกับบรรณาธิการผูถู้กร้องเรียน

ประธานจะทำาการแตง่ตัง้รองประธานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดูแลเอกสารตา่งๆแทน 
8.  เม่ือขอ้ร้องเรียนสง่มาถึงคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอาจจะดำาเนินการตอ่ไปน้ี 

1.  เพิกถอนตอ่ขอ้ร้องเรียน และแจง้เหตุผลตอ่ผูร้้องเรียนและบรรณาธิการ 
2. ลงความเหน็วา่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบท่ีกำาหนด 

 เม่ือคณะอนุกรรมการลงความเหน็วา่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบท่ีกำาหนด ให้ทำารายงานเสนอตอ่สภาคณะกรรมการ

จริยธรรมการตีพิมพโ์ดยอธิบายถึงลักษณะของการฝ่าฝืนและให้คำาแนะนำาวา่จะดำาเนินการอยา่งไร

1.  สภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพท์ำาการพิจารณารายงานดังกลา่ว ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนขอ้แนะนำา

    ได้ หลังจากนัน้จะทำาการแจง้ให้ผูร้้องเรียน บรรณาธิการ และเจา้ของส ำานักพิมพ์ (peer review) วารสาร) รับทราบถึงขอ้

 แนะนำา สุดทา้ยซ่ึงอาจมีดังน้ี: 

1. ให้บรรณาธิการทำาการขอโทษตอ่ผูร้้องเรียนตามขอ้ร้องเรียนท่ีได้รับ 
2. ให้บรรณาธิการทำาการลงขอ้ความท่ีได้รับจากคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพใ์นวารสารของตน 
3. ให้วารสารทำาการปรับปรุงกระบวนการดำาเนินการของวารสาร 
4.   ให้บรรณาธิการลาออกจากสมาชิกภาพของคณะกรรมการจริยธรรม ในชว่งระยะเวลาหน่ึง หรือ 
5.  ให้บรรณาธิการดำาเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพมี์ความเห็นวา่มีความ

เหมาะสมตอ่กรณีดังกลา่ว 

ข้ันตอนการอุทธรณ์

•  ผูร้้องเรียนสามารถอุทธรณ์ตอ่ขอ้แนะนำาของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพไ์ด้ โดยสามารถร้องขอราย

ละเอียดของผูท่ี้ตอ้งติดตอ่ได้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ ์

 อ้างอิงจาก https://www.publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf
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