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จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)
บทนา
จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) เป็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ แนวทาง และมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กาหนดจริยธรรมการตีพิมพ์ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ (Committee on Publication Ethics : COPE)
โดยมีความมุ่งหวังว่า บรรณาธิการ (Editors) ผู้ประเมิน (Reviewers) ผู้แต่ง (Authors) และผู้อ่าน (Readers) จะ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง และมาตรฐานการตีพิมพ์ของวารสารอย่างเคร่งครัด เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของวารสารอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม น่าเชื่อถือในวงการวิชาการต่อไป
บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (Editors)
บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ บรรณาธิการประจาเรื่อง กองบรรณาธิการ มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดาเนินงานวารสาร ดังนี้
1. บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
1. ศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารให้เป็น
แหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน
2. เปิดโอกาสให้ผู้แต่ง แสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบการเขียนบทความ
หากเป็ น บทความวิจั ย จะต้ องเป็ น ไปตามระเบีย บวิธีวิจั ย (Research Methodology) และหากเป็นบทความ
วิชาการ จะต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้เหตุผลตามหลักทางวิชาการ
3. ละเว้น และหลี กเลี่ ย งการดาเนินงานที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก
บรรณาธิการและผู้แต่ง บรรณาธิการและผู้ประเมิน บรรณาธิการและผู้อ่าน และผู้ประเมินและผู้แต่ง
4. พิจารณาเสนอรูปแบบการเขียนบทความ ความครบถ้วนสมบู รณ์ และคุณภาพของบทความ
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
5. ตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานของผู้ อื่ น (Plagiarism) การคั ด ลอกผลงานของตนเอง (Selfplagiarism) ในบทความ
6. พิจารณาบรรณาธิการประจาเรื่องจากกองบรรณาธิการที่ตรงกับสาขาวิชาของบทความ
7. พิจารณาบทความและส่งมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาของบทความ
8. ตัดสินผลการพิจารณาบทความ ดังนี้ การรับตีพิมพ์ (accepted) และการปฏิเสธ (rejected) ซึง่
การรับตีพิมพ์ จะต้องเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ โดยผ่านการประเมินจากผู้ประเมิน
อย่างน้อย 2 ท่าน (2 ใน 3 ท่าน) และการปฏิเสธ จะต้องมีผู้ประเมินปฏิเสธการตีพิมพ์ 2 ท่าน บรรณาธิการจะต้อง
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ตัดสินผลการพิจารณาและแจ้งผู้แต่งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตามหากผู้แต่งมีหลักฐานโต้แย้งผลการ
ประเมินให้บรรณาธิการนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่วมกับกองบรรณาธิการ
9. ตรวจสอบบทความให้ถูกต้อง ครบถ้วนของบทความก่อนจัดทาเล่มและเผยแพร่
10. ให้ ค วามส าคั ญกั บ ผู้ ส นั บ สนุน บทความ ทั้ ง แหล่ ง ทุ น และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง นี้เ พื่ อ ให้ ผู้ อ่ านให้
รับทราบว่าบทความนี้มีหน่วยงาน หรือบุคคลใดมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง
11. ควบคุมและให้ความสาคัญต่อการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและการเผยแพร่ทางเว็บไซต์วารสาร ให้มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ และออกตรงตามกาหนดเวลา อย่างเคร่งครัด
12. หากเกิดความผิดพลาดในการดาเนินการบรรณาธิการจะต้องแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมการตีพิมพ์
2. บรรณาธิการประจาเรื่อง และกองบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการประจาเรื่องจะต้องดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย ร่วมกับบรรณิการ พร้อมทั้งสามารถให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อบทความเพื่อประโยชน์ต่อผู้อ่าน
บทความของวารสาร
2. ร่วมมือกับบรรณาธิการ ในการกาหนดแผนการจัดทาวารสาร รูปแบบบทความ วิธีการและแนว
ปฏิบัติในการดาเนินการวารสาร
3. พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกบทความ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่บรรณาธิการขอความเห็น
4. สรรหา คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความสามารถตรงกับสาขาของบทความนั้นๆ เพื่อประเมิน
คุณภาพของบทความ
5. กากับดูแลคุณภาพวารสารวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI)
6. ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดทาวารสารให้มีคุณภาพ
7. ประชุมตัดสินผลการพิจารณาบทความที่เป็นประเด็นโต้แย้งเพื่อหาข้อสรุปในการตัดสินผลการ
พิจารณาบทความ และหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้ให้ดาเนินการส่งต่อไปยัง คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์
ต่อไป
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บทบาทหน้าที่ผู้ประเมิน (Reviewers)
1. พิจารณาประเมินบทความที่ตรงตามสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของบทความนั้น
2. ละเว้นและหลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
3. พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของบทความวิชาการและบทความวิจัยตามหลักทางวิชาการ และไม่ใช้
ความคิดเห็นส่วนตัวพิจารณาโดยไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับ
4. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แต่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบทความของวารสาร
5. ประเมินบทความตามระยะเวลาที่กาหนด
6. สรุปผลการประเมิน คุณภาพบทความ ได้แก่ 1) ยอมรับการตีพิมพ์บทความ 2) ขอให้มีการแก้ไข
3) ส่งใหม่เพื่อประเมินอีกครั้ง 4) ส่งไปยังวารสารอื่น 5) ปฎิเสธการรับตีพิมพ์บทความ
บทบาทหน้าที่ผู้แต่ง (Authors)
1. พิจารณาขอบเขตงานวิจัยว่าอยู่ในขอบเขตของวารสารหรือไม่ โดยขอบเขตของวารสาร สาหรับ
สาขาที่เปิดรับ ได้แก่ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การ
จัดการนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การ
ท่องเที่ยวและโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และเศรษฐศาสตร์
2. บทความจะต้องไม่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือเป็นบทความที่ได้รับการตีพิม พ์ ใน
วารสารอื่น หรือตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ (proceeding) มาแล้ว
3. ผู้แต่งจะต้องแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบการเขียนบทความ หากเป็น
บทความวิจัยจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) และหากเป็นบทความวิชาการ จะต้อง
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้เหตุผลตามหลักทางวิชาการ
4. ผู้ แ ต่ ง จะต้ อ งไม่ คั ด ลอกผลงานของผู้ อื่ น (Plagiarism) หรื อ คั ด ลอกผลงานของตนเอง (Selfplagiarism) ในบทความ
5. จัดทาบทความตามรูปแบบการเขียนบทความและเขียนตามรูปแบบให้ครบถ้วน
6. การจัดส่งบทความจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงานของวารสาร โดยผู้แต่งจัดส่งบทความ
ผ่านระบบออนไลน์ที่วารสารกาหนด และจะต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอของผู้ประเมิน หรือบรรณาธิการอย่าง
ครบถ้วน
7. ผู้แต่งสามารถโต้แย้งการตัดสินผลการพิจารณาบทความ และหากมีหลักฐานอย่างชัดแจ้ง สามารถ
นาเสนอและอธิบายต่อบรรณาธิการเพื่อพิจารณาตัดสินผลการพิจารณาบทความอีกครั้งได้
8. ผู้แต่งจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด
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บทบาทหน้าที่ผู้อ่าน (Readers)
1. ผู้อ่านทั่วไปสามารถอ่านบทคัดย่อ ดาวน์โหลดบทความวิจัย บทความวิชาการ ได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้อง
สมัครสมาชิกเพื่ออ่านบทความ บทความที่อยู่ในวารสารนี้เป็นบทความของนักวิจัย นักวิช าการที่สั งกัดทั้งใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. หากมีการใช้ประโยชน์จากบทความ หรือมีการเผยแพร่บทความไปยังแหล่งข้อมูลอื่นขอให้ผู้อ่านทาการ
อ้างอิงผู้แต่งและวารสารให้ครบถ้วน
การประเมินคุณภาพของบทความ
1. บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2
ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double blind
review)
2. ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพของบทความเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงานของวารสาร
3. การตัดสินผลการพิจารณาบทความจะเป็นไปตามคุณภาพบทความ โดยผลการตัดสิน มี 2 ประเภท
ได้แก่ การรับตีพิมพ์ (accepted) และการปฏิเสธ (rejected) ซึ่งการรับตีพิมพ์ จะต้องเป็นไปตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพของบทความ โดยผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอย่างน้อย 2 ท่าน (2 ใน 3 ท่าน) และการปฏิเสธ
จะต้องมีผู้ประเมินปฏิเสธการตีพิมพ์ 2 ท่าน
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