จริยธรรมและบทบาทหน้ าที่ของผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง (Publication Ethics)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญ กับจริ ยธรรมและ
บทบาทหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้ องหลักในการจัดทําบทความทางวิชาการและการดําเนินงานของกองบรรณาธิการวารสารเอง
ไม่ว่า จะเป็ นผู้เขี ย นบทความ บรรณาธิ ก ารวารสาร รวมถึงผู้ป ระเมิ น บทความ จึง ได้ ป รั บ ปรุ ง(*) ข้ อ กํ า หนดทางด้ า น
จริยธรรมและบทบทหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้ องให้ เป็ นสากลอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้

บทบาทและหน้ าที่ของผู้เขียนบทความ (Duties of Authors)
1. ผู้เขียนบทความต้ องรับรองว่าผลงานที่สง่ มานันเป็
้ นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. ผู้เขียนบทความต้ องรายงานข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นจากการทําวิจยั ไม่บิดเบือนข้ อมูล หรื อให้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จ
3. ผู้เขียนบทความต้ องอ้ างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนํ าผลงานเหล่านัน้ มาใช้ ในผลงานตัวเอง รวมทัง้
จัดทํารายการอ้ างอิงท้ ายบทความ
4. ผู้เขียนบทความต้ องดําเนินการจัดทําบทความให้ อยู่ในรูปแบบที่ถกู ต้ องตามข้ อกําหนดที่กองวารสารได้ ระบุ
ไว้ ใน “คําแนะนําสําหรับผู้ประสงค์สง่ บทความ”
5. ผู้เขียนบทความที่มีชื่อปรากฎในบทความวิจยั ทุกคน ต้ องเป็ นผู้ที่มีสว่ นในการดําเนินการวิจยั จริง
6. ผู้เขียนบทความต้ องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทําวิจยั นี ้ (ถ้ ามี)
7. ผู้เขียนบทความต้ องระบุผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (ถ้ ามี)

บทบาทและหน้ าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้ าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนเอง
รับผิดชอบ
2. บรรณาธิการต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้สง่ บทความและผู้ประเมินบทความแก่บคุ คลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้ อง
ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3. บรรณาธิการต้ องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ ว โดย
พิจารณาจากความสําคัญ ความทันสมัย ความชัดเจน ตลอดจนความสอดคล้ องของเนื ้อหากับนโยบายของ
วารสารเป็ นสําคัญ
4. บรรณาธิการต้ องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ ว
5. บรรณาธิการต้ องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัยหรื อไม่แน่ใจ แต่จะต้ องหาหลักฐานมา
้ อน
พิสจู น์หรื อยืนยันข้ อสงสัยนันๆก่
6. บรรณาธิการต้ องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร
7. บรรณาธิการต้ องมีหรื อจัดให้ มีการตรวจสอบบทความในด้ านการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) โดย
ใช้ โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น*

8. หากมีการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้ องหยุด
กระบวนการประเมิน และติดต่อผู้สง่ บทความทันที เพื่อขอคําชี ้แจงในการประกอบการพิจารณา “ตอบรับ”
หรื อ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนันๆลงในวารสาร
้

บทบาทและหน้ าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินบทความต้ องรักษาความลับและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนหรื อทุกส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อ
พิจารณาแก่บคุ คลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
2. หลังจากได้ รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินบทความสงสัยหรื อตระหนักว่า ตนเอง
อาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับผู้เขียนบทความ อาทิ เป็ นผู้ร่วมโครงการ หรื อเหตุผลอื่นๆ ที่ทําให้ ไม่สามารถ
ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอย่ า งเป็ นอิ ส ระในทางวิ ช าการได้ ผู้ป ระเมิ น บทความควรแจ้ ง ให้ ก อง
บรรณาธิการวารสารทราบและพึงปฏิเสธการประเมินบทความนันๆ
้
3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสําคัญของ
เนื ้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานันๆ
้ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้ มข้ นของผลงาน ไม่ควร
ใช้ ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินบทความทางวิชาการนันๆ
้
4. ผู้ประเมินบทความต้ องระบุผลงานทางวิชาการที่สําคัญๆ และสอดคล้ องกับบทความที่กําลังประเมิน แต่
ผู้เขียนบทความไม่ได้ อ้างถึง เข้ าไปในการประเมินบทความด้ วย นอกจากนี ้ หากมีสว่ นใดของบทความที่มี
ความเหมือนหรื อซํ ้าซ้ อนกับผลงานชิ ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้ องแจ้ งให้ กองบรรณาธิการทราบด้ วย

