จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทาวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและเคร่งครัดในด้านจริยธรรม บทบาท และหน้าที่ต่อสังคมอย่างแท้จริง มีการ
แต่ ง ตั้ ง กองบรรณาธิ ก ารภายในและภายนอกโดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดหน้ าที่ แ ละความ
รับ ผิ ดชอบอย่ างชัดเจนและสามารถปฏิบั ติงานได้อย่างโปร่งใสและมีความเป็นอิสระในการพัฒ นาวารสารให้
ก้าวหน้าและมีคุณภาพ การจัดทาวารสารดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3 ส่วน ประกอบด้วย 1)
ผู้เขียน 2) บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ภายใต้การตรวจสอบ
คุณภาพวารสารโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารวารไทย (TCI) ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้กาหนดจริยธรรม บทบาท และหน้าที่ ของผู้เขียน บรรณาธิการ
และกองบรรณาธิการวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ไว้ดังต่อไปนี้
จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของผู้เขียน
1. บทความที่ผู้เขียนยื่นเข้ามายังวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพื่อให้พิจารณานั้น จะต้องไม่ไปยื่น
ต่อวารสารอื่นใดในคราวหรือเวลาเดียวกัน เว้นแต่ไม่ผ่านการพิจารณาและได้รับเอกสารยืนยันผลการ
พิจารณาจากกองบรรณาธิการแล้ว จึงจะสามารถดาเนินการยื่นต่อวารสารอื่นใดได้
2. ผู้เขียนต้องไม่ทาการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้เขียนอื่น และไม่ตีพิมพ์ซ้าผลงานของตนเอง (Selfplagiarism) ไม่ลักลอกผลงานของตนเอง สาหรับข้อมูลอื่นใดของผู้เขียนอื่นที่ผู้เขียนนามาใช้ในบทความ
จะต้องทาการเขียนอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาและอ้างอิงส่วนท้ายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ผู้เขียนจะต้องนาเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง การวิเคราะห์ หรือการคานวณอย่างตรงไปตรงมา ไม่
บิดเบือนข้อมูล (Fabrication or Misrepresentation) จากความเป็นจริงและไม่สร้างหลักฐานเท็จเพื่อ
รองรับผลลัพธ์ของตนเอง
4. ผู้เขียนจาเป็นต้องกล่าวคาขอบคุณบุคคลหรื อหน่วยงานไว้ในกิตติกรรมประกาศ หากผู้เขียนได้รับทุนวิจัย
ความอนุ เ คราะห์ ด้ า นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ความสาเร็จของบทความฉบับนั้น ๆ
5. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมบุคคลอื่นใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีชื่อ
อยู่ในบทความ เช่น ไม่มีส่วนร่วมในการทาวิจัยหรือไม่มีส่วนร่วมในการเขียนบทความนั้น ๆ โดยผู้เขียนทุก
ท่านที่มีชื่อในบทความจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร
1. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร มีบทบาทและหน้าที่ในการ
พิจ ารณาบทความเบื้ องต้นก่อนรั บเข้าสู่ กระบวนการของวารสาร ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหา
บทความกับกรอบของวารสาร การพิจารณารูปแบบการเขียนบทความ การพิจารณาความเข้มข้น ของ
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บทความ การลั กลอกผลงานทางวิช าการ การเลื อกและกาหนดผู้ ทรงคุณ วุฒิ ประเมินบทความ และ
พิจารณาคุณภาพโดยรวมของบทความ ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความต่อไป
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องพิจาณาบทความเบื้องต้นบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม
โดยไม่เอนเอียงหรือใช้ความรู้สึกส่วนตนพิจารณาบทความนั้น ต้องไม่มีอคติต่อผู้เขียนหรือต่อหน่วยงาน
ของผู้เขียน
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องกาหนดหรือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่มีความ
เชี่ย วชาญตรงตามสาขาของบทความนั้น ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่กาหนดนั้นจะต้องไม่มาจากหน่วยงาน
เดียวกันกับผู้เขียน และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทุกท่านที่ประเมินบทความเดียวกันจะต้องไม่มาจาก
หน่วยงานเดียวกันด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความ ไม่ให้ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมินบทความจะต้องไม่
ทราบชื่อผู้เขียนและชื่อหน่วยงาน และผู้ เขียนจะต้องไม่ทราบชื่อ และหน่วยงานผู้ทรงคุ ณวุฒิ ประเมิน
บทความ (ประเภทของ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดขึ้นได้
บรรณาธิ การและกองบรรณาธิ การวารสารวิ ช าการและวิจั ย มทร.พระนคร สาขาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ต้องไม่ตีพิมพ์บทความของตนเองลงในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ที่กากับดูแลอยู่
โดยไม่มีข้อยกเว้น
บรรณาธิ การและกองบรรณาธิ การวารสารวิ ช าการและวิจั ย มทร.พระนคร สาขาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ อันไม่ชอบธรรมและผิดหลักจริยธรรมกับผู้เขียน และกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ โดยต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องควบคุมและกากับกระบวนการต่าง ๆ ของวารสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้างผู้เขียนใด หรือให้ความช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลักคุณธรรม จริยธรรมและขาด
ธรรมาภิบาล
บรรณาธิ การและกองบรรณาธิ การวารสารวิ ช าการและวิจั ย มทร.พระนคร สาขาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ ควบคุมและกากับให้วารสารมีความถูกต้องและมีคุณภาพเป็นไป
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกาหนดตามมาตรฐาน

จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความมีหน้าที่ประเมินบทความในด้านต่าง ๆ ตามรูปแบบที่วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร กาหนดด้วยความเข้มข้นและให้ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลเชิงวิชาการอันเป็นประโยชน์
ต่อผู้เขียน
2. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น บทความต้ อ งประเมิ น บทความที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบรรณาธิ ก ารและกอง
บรรณาธิก ารวารสารวิช าการและวิ จัย มทร.พระนคร ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในช่ว งระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เขียนบทความ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องพิจารณาบทความที่ได้รับจากบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการถึง
ความเชี่ยวชาญของตนเองกับเนื้อหาในบทความ หากเห็นว่าบทความที่ได้รับมีเนื้อหาไม่ตรงตามความ
เชี่ยวชาญที่แท้จริงจะต้องแจ้งกองบรรณาธิการวารสารให้รับทราบโดยเร็วและปฏิเสธการประเมิน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องมีหลักจริยธรรมในการประเมินบทความ ไม่เอนเอียงหรือมีอคติต่อ
เนื้อหาบทความ ต้องไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตนทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักทฤษฎีเชิงวิชาการ ปราศจากหลักฐานที่
น่าเชื่อถือได้มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความนั้น ๆ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องเก็บรักษาความลับ ด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล เนื้อหาในบทความของ
ผู้เขียนแก่บุคคลอื่นใด ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความนั้น

