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ค�ำน�ำ

 สืบเนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)     

ได้จดัท�าคูม่อืมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวจัิยและผลงานทางวชิาการ 

เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น แต่ยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นนอกเหนือจาก 

ประเด็นทางด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ     

ที่จ�าเป็นต้องมีมาตรฐานจริยธรรมด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น            

ผูป้ระเมนิผลงาน (peer reviewers) ผูป้ระเมนิแบบขอทนุ (proposal 

reviewers) ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอต�าแหน่งวิชาการ 

หรือ ผู้ประเมินบทความท่ีจะลงวารสารก็ตามก็ควรมีจริยธรรม        

ในการประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้วย

 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีคู ่มือจริยธรรมที่จัดท�าขึ้น

ส�าหรับผู้ประเมินดังกล่าวข้างต้น วช. ได้มอบหมายให้นายแพทย์ 

กติตศิกัดิ ์กลุวชิติ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จดัท�า

คูม่อืดงักล่าวข้ึน และมกีระบวนการเผยแพร่คูมื่อนีเ้พือ่ใช้ประกอบกบั

คูม่อืมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการให้กบั

ผู้ประเมินโครงการวิจัย นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสาร

ใจความในคูม่อืไปยงักลุม่เป้าหมายดงักล่าว ก่อให้เกดิความเข้าใจใน

มาตรฐานสากลในด้านจริยธรรมการประเมินส�าหรับผู ้ประเมิน

โครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ที่เหมาะสมแก่      



ผูท้ีเ่กีย่วข้องมากขึน้ อนัจะน�าไปสูก่ารยกระดบัมาตรฐานจรยิธรรมการ

เผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานทางวิชาการของผูป้ระเมนิผลงานของ

ประเทศไทยไปสู่ระดับสากลและเป็นการด�าเนินการในเชิงรุก        

เพื่อป้องกันปัญหาไม่พึงประสงค์อันเกิดจากผู้ประเมินโครงการวิจัย

 วช. ขอขอบคุณนักวิจัย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ที่

มส่ีวนเก่ียวข้อง ท่ีได้มส่ีวนร่วมในการจดัท�า ให้ความเห็นและข้อเสนอ

แนะทีเ่ป็นประโยชน์ ท�าให้คูม่อืจรยิธรรมส�าหรับผู้ประเมินโครงการวิจยั 

ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วช. หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าคู่มือจริยธรรมส�าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงาน

วิชาการและผลงานวิจัย ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประเมิน

โครงการวจัิย นกัวจิยั นกัวิชาการ  ผูท้รงคณุวฒุ ิตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้อง
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บทน�ำ

 คูม่อืมาตรฐานจริยธรรมของการตรวจประเมินเล่มนี ้เป็นส่วน

ต่อยอดมาจากคู่มอืมาตรฐานจรยิธรรมการเผยแพร่งานวจิยัและงาน

วิชาการ (ISBN 978-974-326-625-6) โดยพื้นฐานแล้ว ทั้งสองส่วน

มีพื้นฐานเดียวกัน มีหลักการคิดเหมือนกัน เพียงแต่ในกระบวนการ

ตรวจประเมินนั้น อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยบางประการที่คู่มือ

มาตรฐานจรยิธรรมการเผยแพร่งานวจิยัและงานวชิาการครอบคลุม

ไม่ถึง ผู้อ่านจึงควรอ่านทั้งสองเล่มประกอบกัน

 กระบวนการตรวจประเมิน (Peer Review Process) นั้น 

เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อหวังผลในการประเมินคุณภาพ และ

ปรับปรุงคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการ

วิชาการ เช่น การขอทุนวิจัย การขอต�าแหน่งวิชาการ การเลื่อนขั้น

ต�าแหน่งงาน และการลงตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร เป็นต้น               

ในกระบวนการที่ใช้การตรวจประเมินทั้งหมดนี้ มีหลักคิดทางด้าน

จริยธรรมเช่นเดียวกัน แต่ในคู่มือเล่มนี้จะใช้สถานการณ์ของการลง

ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการเป็นหลัก เม่ือผู้อ่านจะน�าไปใช้ใน

สถานการณ์อ่ืน ก็ให้เปลี่ยนค�าว่า ผู ้นิพนธ์ เป็นอย่างอื่นตาม         

ความเหมาะสม เช่น ผู้ยื่นขอทุน ผู้ยื่นขอต�าแหน่งวิชาการ
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 สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท�าหวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็

น้อยจากค�าแนะน�าแนวทางปฏิบัติในคู่มือเล่มนี้ แต่ประโยชน์สูงสุด

จะเกดิขึน้ กต่็อเมือ่ผูอ่้านได้ใช้วจิารณญาณส่วนตวัประกอบไปกับค�า

แนะน�านี้ด้วยเท่านั้น

            คณะผู้จัดท�า
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1. กำรเลือกและกำรติดต่อผู้ตรวจประเมิน

นิยำม
 การเลือกและการติดต่อผู้ตรวจประเมิน คือกระบวนการท่ี

สถาบัน องค์กร หน่วยงาน หรือวารสารที่ต้องการให้มีกระบวนการ

ตรวจประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ (peer review process) คดัเลอืกและ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกระบวนการ

หลักกำรและเหตุผล
 กระบวนการเลือกผู้ตรวจประเมินนั้น ควรมีผลสัมฤทธิ์ของ

กระบวนการตรวจประเมนิเป็นหลัก ในการเลอืก ผูเ้ลอืกไม่ควรเลอืก

โดยมอีคติ อีกทัง้ในกระบวนการตดิต่อผูต้รวจประเมินนัน้ควรจะเปิด

โอกาสให้ผู้ตรวจประเมินปฏิเสธค�าเชิญได้โดยสะดวกใจ และข้อมูล

ที่ให้แก่ผู้ตรวจประเมินควรจะมีมากพอ ที่จะให้ผู ้ตรวจประเมิน

พิจารณาได้ว่า ตนจะเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ตรวจประเมินหรือไม่        

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ให้ ไม่ควรมากเกินไปจนท�าให้ผู ้ตรวจ

ประเมินมีปัญหาเร่ืองความลับของการตรวจประเมิน ในกรณีที่ผู้

ตรวจประเมินเลือกที่จะปฏิเสธรับตรวจประเมิน

แนวทำงปฏิบัติ
 1. ผูม้หีน้าทีเ่ลอืกผูต้รวจประเมนิ เช่น บรรณาธกิาร ควรเลอืก

ผูต้รวจประเมนิจากความรู้ความช�านาญท่ีจะประเมินบทความอย่างมี

ประสิทธภิาพ ไม่ควรเลอืกผูต้รวจประเมนิทีอ่าจมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
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 2. ผูม้หีน้าท่ีเลือกผู้ตรวจประเมนิเอง กไ็ม่ควรมีผลประโยชน์

ทับซ้อนหรืออคติในเรื่องที่จะได้รับการตรวจประเมิน ในกรณีที่         

ผู้มีหน้าที่เลือกผู้ตรวจประเมินอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้มีหน้าที่

เลือกผู้ตรวจประเมินต้องโอนถ่ายหน้าที่เลือกผู้ตรวจประเมินน้ัน    

แก่ผู้อ่ืน ทีไ่ม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนหรืออคต ิ(ดหูวัข้อ “ผลประโยชน์

ทับซ้อน” ประกอบ)

 3. ผู ้ มีหน้าท่ีเลือกหรือมีหน้าที่ติดต่อผู ้ตรวจประเมิน        

ควรติดต่อผู ้ตรวจประเมินก่อน เพื่อให้ผู ้ตรวจประเมินมีโอกาส

พิจารณาก่อนว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธ

 4. ข้อมูลที่ให้แก่ผู้ตรวจประเมินเพื่อพิจารณาว่าจะตอบรับ

หรือปฏิเสธ ควรมีเพียงพอที่จะให้ผู้ตรวจประเมินตัดสินใจได้ เช่น   

ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย (ในกรณีที่เปิดเผยได้) ชื่อเร่ือง บทคัดย่อ 

ระยะเวลาที่ให้ในการตรวจประเมิน ค�าถามวิจัย ฯลฯ

 5. ไม่ควรที่จะส่งเอกสารทั้งหมดไปให้ผู้ตรวจประเมินก่อน

ได้รบัการตอบรบัจากผูต้รวจประเมิน เพราะจะท�าให้ผูต้รวจประเมิน

มีปัญหาเรื่องความลับของการตรวจประเมิน ในกรณีที่ผู ้ตรวจ

ประเมินเลือกที่จะปฏิเสธการตรวจประเมิน

 6. ในกรณีที่ผู ้ตรวจประเมินปฏิเสธการตรวจประเมิน           

ผู้มหีน้าทีเ่ลอืกผูต้รวจประเมนิอาจสอบถามเกีย่วกบัผูท้ีอ่าจจะมาเป็น

ผู้ตรวจประเมินแทนได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมิน (ที่ปฏิเสธแล้ว) ควรให้

ความเห็นในเรื่องนี้โดยปราศจากอคติ
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 7. ผูน้พินธ์สามารถเสนอรายชือ่ของผูท้ีส่มควรจะเป็น และ

ไม่สมควรเป็นผู้ตรวจประเมินต่อวารสารได้ และควรชี้แจงความ

สัมพันธ์กับผู้นิพนธ์และเหตุผลของการเสนอประกอบด้วย อย่างไร

ก็ตาม ทางวารสารอาจจะเลือกผู้ตรวจประเมินตามที่ผู้นิพนธ์เสนอ

หรอืไม่ก็ได้ ทัง้นี ้การเสนอรายชือ่ผูต้รวจประเมินของผูน้พินธ์ต้องท�า

โดยปราศจากอคติ

 8. ผูต้ดิต่อผูต้รวจประเมนิพงึบอกเงือ่นไขการประเมนิต่างๆ 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น เป็นการประเมินแบบปิด (ทางเดียว

หรือสองทาง) แบบเปิด ค�าแนะน�าต่างๆ จะถูกส่งเวียนไปให้ผู้ใดบ้าง 

เป็นต้น
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2. กำรตอบรับเป็นผู้ตรวจประเมิน

นิยำม
 การตอบรับเป็นผู้ตรวจประเมิน คือกระบวนการที่ผู้ตรวจ

ประเมินแสดงตัวตน และแสดงเจตจ�านงรับเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักกำรและเหตุผล
 เมือ่ผูต้รวจประเมนิได้รบัการทาบทามให้เป็นผูต้รวจประเมนิ 

ผู้ตรวจประเมินควรจะพิจารณาให้รอบคอบถึงความเหมาะสมของ

ตนเองก่อนตอบรบั เช่น ตนมคีวามรู ้ความสามารถทีจ่ะตรวจประเมิน

เรื่องที่ส่งมาหรือไม่ ตนมีเวลาที่จะตรวจประเมินภายใต้กรอบเวลาที่

ก�าหนดมาหรือไม่ หรือตนมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เป็นต้น

แนวทำงปฏิบัติ
 1. ผู้ตรวจประเมินควรพิจารณาว่า กระบวนการตรวจ

ประเมนิเป็นแบบปิดสองทาง (Double Blind) ปิดทางเดยีว (Single 

Blind) หรอืแบบเปิด (Open) และก่อนการตอบรบัการตรวจประเมนิ 

ควรพิจารณาอีกด้วยว่า รายงานการตรวจประเมินของตน ท้ายที่สุด

จะมีผู้ใดเห็นบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบางวารสารจะมีนโยบาย      

น�ารายงานการตรวจประเมินแสดงต่อสาธารณะ ควบคู ่ไปกับ

บทความทีไ่ด้รบัการตรวจประเมนิ อนึง่ ในกรณทีีก่ระบวนการตรวจ

ประเมนิเป็นแบบปิด เพือ่ไม่ให้ผูน้พินธ์ทราบว่าผูต้รวจประเมนิเป็นใคร 

แต ่ผู ้ตรวจประเมินต ้องการให ้ผู ้นิพนธ ์ทราบว ่าตนเป ็นใคร            
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(Signed Review) ผู้ตรวจประเมินควรแจ้งความประสงค์ของตนให้

ทางวารสารทราบเสียก่อน

 2. ผูต้รวจประเมนิควรพิจารณาว่า ตนมหีรืออาจจะมผีลประโยชน์

ทบัซ้อน หรอือคตต่ิอคณะผูว้จิยั หรอืหวัข้อเรือ่งวจิยัหรือไม่ ถ้ามีหรืออาจจะ

ม ีควรปฏิเสธการตรวจประเมนิ (ดูหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ประกอบ)

 3. ในกรณทีีผู่ว้จิยัไม่แน่ใจว่าตนมผีลประโยชน์ทบัซ้อนหรอื

ไม่ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี มีความส�าคัญเพียงพอกับการ

ต้องปฏิเสธรับการตรวจประเมินหรือไม่ ให้แจ้งแก่ทางวารสารเพื่อ

ช่วยตัดสินใจ 

 4. ก่อนตอบรับ (หรือปฏเิสธ) ผู้ตรวจประเมินควรศกึษาคู่มือ

หรือค�าแนะน�าส�าหรับผู้ตรวจประเมินก่อน (ถ้ามี)

 5. ในบางกรณีที่ผู้ตรวจประเมินจะได้รับการตอบแทนจาก

การตรวจประเมินนั้นๆ เช่น ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น เช่น 

การชดเชยค่าลงตีพิมพ์ของตนในครั้งต่อไป ฯลฯ นอกเหนือจากการ

ขอบคณุจากทางวารสาร ผูต้รวจประเมนิไม่ควรให้การตอบแทนเหล่า

นั้น เป็นเครื่องจูงใจในการตอบรับหรือปฏิเสธการตรวจประเมิน

 6. ถ้าผูต้รวจประเมนิเคยตรวจประเมนิบทความดงักล่าวมา

แล้วจากวารสารอื่น หรือจากโอกาสอื่น ผู้ตรวจประเมินควรแจ้งให้

ทางวารสารทราบถึงความจริงดังกล่าว เพื่อให้วารสารตัดสินใจถึง

ความเหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

 7. ผูต้รวจประเมนิพึงตระหนกัว่าการปลอมแปลงเป็นบุคคลอ่ืน 

เป็นความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และอาจผิดกฎหมายด้วย
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3. ผลประโยชน์ทับซ้อน

นิยำม
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การท่ีบุคคล

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจประเมิน (บรรณาธิการ ผู้นิพนธ์      

ผูป้ระเมนิ) มคีวามสัมพันธ์ต่อกนัในสถานะอ่ืน ทีอ่าจก่อให้เกดิการขดั

แย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับบทบาทหน้าทีใ่นกระบวนการ

ตรวจประเมิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอคติกับการตรวจประเมินได้

หมำยเหต:ุ ความสมัพนัธ์ทีก่ล่าวถงึนี ้เช่น ความสมัพนัธ์ทางด้านบวก 

ความสัมพนัธ์ด้านลบ ความสัมพันธ์ส่วนบคุคล ความสมัพนัธ์เชงิธรุกิจ 

ความสัมพันธ์ทางการเงิน ความสัมพันธ์เชิงวิชาการ ฯลฯ และอคติ

ที่อาจเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เพียงแต่มีความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และอคตินั้นๆ เมื่อเกิดแล้ว อาจส่งผลทางตรง

หรือทางอ้อมต่อกระบวนการตรวจประเมิน โดยประโยชน์อาจตก  

แก่ผูต้รวจประเมนิหรอืผู้อ่ืน ตวัอย่างของผลประโยชน์ทบัซ้อนทีพ่บบ่อย

เช่น ผลประโยชน์ทางด้านการเงนิ ผูต้รวจประเมนิและผูน้พินธ์อยูใ่น

สถาบนัเดยีวกนัหรือสถาบนัคู่แข่งกนั หรือเคยท�างานร่วมกนัมาก่อน 

ผู้ตรวจประเมินก�าลังท�า หรือก�าลังจะท�างานวิจัยเร่ืองเดียวกันหรือ

คล้ายคลึงกัน เคยขอทุนวิจัยแข่งขันกันมาก่อน ความเชื่อส่วนตัว 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น
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หลักกำรและเหตุผล
 ส่วนใหญ่แล้ว ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการตรวจ

ประเมนิมกัจะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้และมอียูแ่ล้ว ท�าให้ไม่สามารถป้องกนั

มิให้เกิด มิให้มีได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อน      

อาจก่อให้เกดิอคตใินการตรวจประเมนิทัง้ด้านบวกและด้านลบ ทกุฝ่าย

จึงควรยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 การที่ผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์อยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน 

หรือมีความรู้ความช�านาญด้านเดียวกัน โดยตัวมันเองไม่ถือว่าเป็น

ผลประโยชน์ทบัซ้อน เพราะการเลือกผูต้รวจประเมนิ ก็จ�าต้องเลอืก

ผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเดียวกันมาตรวจประเมินอยู่แล้ว     

(ดูหัวข้อ “การเลือกและการติดต่อผู้ตรวจประเมิน” ประกอบ)

แนวทำงปฏิบัติ
 1. ทุกฝ่ายมีหน้าที่ส�ารวจตนเองว่าอาจมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อนหรอืไม่ และถ้าพบว่ามโีอกาสเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน ควรแจ้ง

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ

 2. ถ้าผูต้รวจประเมนิเชือ่ว่าผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีมี จะมีผล

ต่อการตรวจประเมินที่ปราศจากอคติ ผู้ตรวจประเมินควรปฏิเสธ     

การตรวจประเมนิพร้อมทัง้ให้เหตผุล ในกรณทีีไ่ม่แน่ใจ ให้แจ้งผลประโยชน์

ทบัซ้อนนัน้กบัทางวารสาร และให้ทางวารสารเป็นผูต้ดัสินใจ

 3. ถ้าผู้นิพนธ์เชื่อว่าผู้ตรวจประเมินมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

และไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ตรวจประเมิน ให้ผู้นิพนธ์แจ้งทาง



คู่มือจริยธรรมส�ำหรับผู้ประเมินโครงกำรวิจัย ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัย 17

วารสาร และทางวารสารจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าผู้ตรวจประเมินนั้น

เหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินหรือไม่

 4. ในกรณีที่กระบวนการตรวจประเมินนั้นเป็นแบบปิด       

ทีไ่ม่ให้ผู้ตรวจประเมินทราบว่าผูน้พินธ์เป็นใคร แต่ในระหว่างการตรวจ

ประเมิน ผู้ตรวจประเมินสามารถคาดเดาได้ว่าผู้นิพนธ์เป็นใคร และ

ตนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์นั้น ให้ผู้ตรวจประเมิน

ท�าการแจ้งวารสารทันที เพื่อให้ทางวารสารพิจารณา

 5. ในกรณีท่ีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเม่ือเริ่มกระบวนการตรวจ

ประเมินไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ในระหว่างกระบวนการตรวจ

ประเมนิพบว่าตนอาจมผีลประโยชน์ทับซ้อน ควรแจ้งให้บรรณาธกิาร

ทราบ และให้ผู้มีหน้าท่ีด�าเนินการพิจารณาผลของผลประโยชน์     

ทับซ้อนนั้นต่อกระบวนการตรวจประเมินตามเหมาะสมต่อไป

 6. ในกรณท่ีีบรรณาธกิารหรือกองบรรณาธกิารต้องการตพีมิพ์

บทความวิจัยของตนเอง (ที่ไม่ใช่บทบรรณาธิการ) ในวารสารที่ตน    

เป็นบรรณาธกิารอยู ่ ให้แต่งตัง้บคุคลภายนอกมาท�างานบรรณาธกิาร

ชัว่คราวส�าหรบับทความวจัิยนัน้ๆ โดยบรรณาธกิารภายนอกนีมี้อ�านาจ 

หน้าท่ี เท่ากบับรรณาธกิารปกต ิและมอิีสระในการท�างานเตม็ที ่และ

ถ้าบทความดงักล่าวได้รบัการตพีมิพ์ ให้วารสารใส่เชงิอรรถแจ้งให้ผูอ่้าน

ทราบว่าบทความนีไ้ด้ผ่านการพิจารณาจากบรรณาธกิารภายนอก

(ผูอ่้านควรอ่าน คู่มอืมาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวจิยัและงาน

วชิาการ ISBN 978-974-326-625-6 ในหวัข้อ “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” 

ประกอบ)
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4. กระบวนกำรตรวจประเมิน

นิยำม
 กระบวนการตรวจประเมินคือ ขั้นตอนนับตั้งแต่ผู ้ตรวจ

ประเมินตอบรับการตรวจประเมิน จนถึงเมื่องานที่ได้รับมอบหมาย

มาเสร็จสิ้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่อาจต้องท�าการตรวจประเมินซ�้า

หลักกำรและเหตุผล
 ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินอาจ

ต้องการความช่วยเหลือ อาจต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้นิพนธ์หรือ

วารสาร หรืออาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อต้องพึงพิจารณา

หลายประการด้วยกัน

แนวทำงปฏิบัติ
 1. ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน

พึงทุ ่มเทสติปัญญาและเวลาเพื่อการตรวจประเมินอย่างเต็มท่ี       

ตามความเหมาะสมของเนื้อหา

 2. ผูต้รวจประเมนิควรตรวจประเมินโดยปราศจากอคต ิและ

ตรวจประเมินด้วยทัศนคติที่ดี และเป็นมิตรต่อผู้นิพนธ์

 3. ในรายงานการตรวจประเมนิ ผูต้รวจประเมินพงึชีใ้ห้เห็น

ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของงาน รวมถึงแนะน�าวิธีการปรับปรุงแก้ไข

จุดอ่อนเหล่านั้น

 4. ในรายงานการตรวจประเมิน ลักษณะภาษาที่ใช้ควร     
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ก่อให้เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์ ชดัเจน ไม่เกดิความสบัสนในการตคีวาม 

และมีเอกสารอ้างอิงในกรณีที่จ�าเป็น

 5. ถ้าระหว่างการตรวจประเมนิ ผูต้รวจประเมินจ�าเป็นต้อง

ขอความเห็นหรือ ความช่วยเหลือ จากบุคคลที่สาม ผู้ตรวจประเมิน

ต้องแจ้งและขออนุญาตจากวารสารก่อน และเมื่อทางวารสาร

อนญุาตแล้ว ผู้ตรวจประเมนิต้องแจ้งให้บคุคลทีส่ามท่านนัน้ทราบถงึ

ความจ�าเป็นในการรกัษาความลบัของการตรวจประเมินเฉกเช่นเดยีว

กับผู้ตรวจประเมินเอง (ดูหัวข้อ “การรักษาความลับของการตรวจ

ประเมิน”)

 6. ถ้าผูต้รวจประเมนิต้องการเอกสารอ้างองิเพิม่เตมิเพือ่ใช้

ประกอบการพิจารณาตรวจประเมิน และไม่สามารถหาเอกสาร

อ้างอิงนั้นได้ ผู้ตรวจประเมินสามารถขอให้ทางวารสารจัดหาให้ได้

 7. ในกรณีที่ผู ้ตรวจประเมินต้องการข้อมูลจากผู้นิพนธ์    

เพิม่เติม ผูต้รวจประเมนิสามารถร้องขอผ่านทางวารสารได้ (ดหัูวข้อ 

“การสือ่สารระหว่างผูต้รวจประเมินและผูน้พินธ์” ประกอบ) ไม่ควร

ติดต่อผู้นิพนธ์โดยตรง

 8. ถ้าผู้ตรวจประเมินเกิดความสงสัยว่าผู้นิพนธ์อาจมีการ

ประพฤติผิดจริยธรรม หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่ได้แจ้งไว้         

ผูต้รวจประเมนิควรแจ้งความสงสยันัน้พร้อมทัง้เหตผุลประกอบแก่ทาง

วารสาร (ดูหวัข้อ “การสือ่สารระหว่างผูต้รวจประเมินและผูน้พินธ์” 

และ “ความซื่อตรงของผู้นิพนธ์และผู้ตรวจประเมิน” ประกอบ)

 9. เมือ่ผูต้รวจประเมนิพบว่าตนเองไม่สามารถตรวจประเมิน
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ได้ทันภายใต้กรอบเวลาที่ก�าหนด หรือพบว่าตนไม่มีความรู้ความ

ช�านาญในเนื้อหาพอที่ตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจ

ประเมินต้องแจ้งกับทางวารสารทันที

 10. ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน เมื่อผู ้ตรวจ

ประเมินพบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนถึงแม้ว่าเม่ือตอน

ตอบรับจะพิจารณาแล้วว่าตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แจ้ง

ทางวารสารทนัที เพ่ือให้ทางวารสารพิจารณาว่าจะให้ตรวจประเมนิ

ต่อหรอืหยดุการตรวจประเมนิ (ดหูวัข้อ “การตอบรบัการเป็นผูต้รวจ

ประเมิน” และ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ประกอบ)

 11. ในกรณีที่ผู ้ตรวจประเมินเคยตรวจประเมินบทความ      

ดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นจากวารสารอื่นหรือจาก         

โอกาสอ่ืนๆ และผู้ตรวจประเมนิรบัเป็นผูต้รวจประเมินบทความดงักล่าว

อีกครั้ง ผู้ตรวจประเมินควรอ่านบทความดังกล่าวเริ่มต้นใหม่หมด 

ประหนึง่ว่าไม่เคยตรวจประเมนิบทความดงักล่าวมาก่อน ทัง้นีเ้พราะ

อาจะมีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญบางอย่างอยู่ในบทความก็เป็นได้

 12. ในระหว่างการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจ�าต้อง

รักษาเอกสารและข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ (ดูหัวข้อ “การรักษา

ความลับของการตรวจประเมิน” ประกอบ)

 13. ผูต้รวจประเมินอาจเขยีนรายงานการตรวจประเมนิแยก

เป็นสองฉบับ ฉบบัหนึง่เป็นรายงานเพือ่ให้ผูน้พินธ์อ่าน และอกีฉบบั

หนึง่เป็นรายงานเพือ่ให้ทางวารสารอ่าน ซึง่ฉบบัหลงันีเ้ป็นหน้าท่ีของ

วารสารที่จะต้องรักษาเป็นความลับ
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5. กำรรกัษำควำมลบัของกำรตรวจประเมนิ

นิยำม
 การรักษาความลับของการตรวจประเมิน คือการเก็บข้อมูล

ของผลงานทีร่บัการตรวจประเมนิ และผลการตรวจประเมนิไว้  มใิห้

ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมินล่วงรู้

หลักกำรและเหตุผล
 ในกระบวนการตรวจประเมนิ ผู้ตรวจประเมินจะมีอภสิิทธิใ์น

การรับรู้ข้อมลู ข่าวสารต่างๆ จากกระบวนการตรวจประเมนิ ซึง่ข้อมลู

ต่างๆ เหล่านี ้ ถ้ามผีูอ้ืน่ท่ีนอกเหนอืจากผูท่ี้เกีย่วข้องกบักระบวนการ

ตรวจประเมนิล่วงรู้เข้า อาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูน้พินธ์ และ

หรอืวารสารได้ เช่น การสญูเสยีความสามารถในการแข่งขนั โอกาส

ก้าวหน้าในวชิาชีพ โอกาสในการได้รับการตพิีมพ์ โอกาสในการได้รบั

เงนิสนบัสนนุในการท�าวจัิย การลอกเลียนโดยมิชอบ ฯลฯ เป็นต้น

แนวทำงปฏิบัติ
 1. ผูต้รวจประเมนิต้องรกัษาข้อมลู ข่าวสารทกุชนดิ ทีไ่ด้รับ

ทราบมาจากกระบวนการตรวจประเมินเป็นความลับอย่างสุดความ

สามารถ เพื่อมิให้บุคคลที่สามล่วงรู้

 2. ในกรณีที่ผู้ตรวจประเมินปฏิเสธไม่รับที่จะท�าการตรวจ

ประเมิน เมื่อได้รับการติดต่อทาบทาม (ดูหัวข้อ “การเลือกและการ

ติดต่อผู้ตรวจประเมิน” และ “การตอบรับการเป็นผู้ตรวจประเมิน” 
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ประกอบ) ผู้ตรวจประเมินก็ต้องรักษาข้อมูลที่ตนเองได้รับทราบมา

จากการทาบทามให้เป็นผู้ตรวจประเมินเป็นความลับเช่นกัน

 3. ในกรณท่ีีผู้ตรวจประเมนิจ�าเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลทีไ่ด้จาก

การตรวจประเมนิให้บคุคลท่ีสามทราบ เพ่ือประโยชน์ของการตรวจ

ประเมิน ผูต้รวจประเมนิต้องแจ้งวารสารให้ทราบก่อน และเป็นหน้าท่ี

ของผูต้รวจประเมนิทีจ่ะต้องย�า้เตอืนต่อบคุคลทีส่ามท่านนัน้ ถงึการ

รกัษาความลบั (ดหัูวข้อ “กระบวนการตรวจประเมิน” ประกอบ)

 4. ผูต้รวจประเมนิต้องไม่น�าข้อมลู ความรูท้ีไ่ด้จากการตรวจ

ประเมินไปใช้ จนกว่าเมื่อข้อมูล ความรู้นั้นได้รับการเผยแพร่เป็นที่

ประจักษ์แก่สาธารณะแล้ว (ดูหัวข้อ “การปฏิบัติหลังการตรวจ

ประเมิน” ประกอบ)

 5. ในกรณีที่ทางวารสารมีนโยบายแสดงความโปร่งใส        

ในกระบวนการตรวจประเมนิ ด้วยการเผยแพร่ข้อมลูของกระบวนการ

ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่รักษาความลับจนกว่าทาง

วารสารจะเผยแพร่ข้อมูลของการตรวจประเมินนั้นๆ

 6. ในกรณีที่กระบวนการตรวจประเมินเป็นการตรวจ

ประเมินแบบปิด ทุกฝ่ายจะต้องพยายามอย่างถึงที่สุด ที่จะท�าให้

กระบวนการตรวจประเมินนั้นเป็นแบบปิด ดังที่ทุกฝ่ายคาดหวัง

 7. ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมินอื่นๆ เช่น ผู้ท�า

หน้าที่ติดต่อ ร่างหนังสือ ธุรการ ผู้ท�าหน้าที่นัดหมาย จัดการประชุม 

จดและเขยีนรายงานการประชมุ ฯลฯ มหีน้าทีใ่นการรกัษาความลบั

ของการตรวจประเมนิ เช่นเดยีวกบับรรณาธกิารและผูต้รวจประเมิน
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6. ควำมซื่อตรงของผู้ตรวจประเมิน

และผู้นิพนธ์

นิยำม
 ความซือ่ตรงของผูต้รวจประเมนิและผู้นพินธ์ คอื การปฏบิตัิ

หน้าที่ของผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์ด้วยความสุจริตใจ ในวิถีทาง

แห่งธรรมาภิบาล ปราศจากอคติ ทั้งนี้ไม่ว่าจะแสดงออกมาโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

หลักกำรและเหตุผล
 กระบวนการตรวจประเมนิ วางอยูบ่นรากฐานแห่งความเชือ่

ถอืซ่ึงกนัและกนัว่า ทกุฝ่ายจะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนด้วยความซือ่ตรง 

ก่อให้เกิดความยุติธรรม

แนวทำงปฏิบัติ
 1. ผู้นพินธ์จะต้องไม่เจตนาปกปิด บดิเบอืน แก้ไข หรือสร้าง

ข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดเพ้ียนไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       

ในการท�าให้ผู้อื่นเข้าใจตามที่ตนต้องการ

 2. ผูน้พินธ์ควรให้ความร่วมมอืในการจดัหาข้อมลูดบิ ข้อมลู

เพิม่เติม ตอบค�าถาม ฯลฯ เมือ่ผูต้รวจประเมนิและ/ หรอืทางวารสาร

ขอมา (ดูหัวข้อ “การสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์” 

ประกอบ)
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 3. ผู้ตรวจประเมิน ต้องตรวจประเมินด้วยความซ่ือตรง 

ปราศจากอคติ ไม่มีเจตนาอื่นเคลือบแฝง

 4. ผู้ตรวจประเมิน ต้องไม่น�าความรู้ ข้อมูลที่ตนได้จากการ

ตรวจประเมินไปใช้โดยมิชอบ (ดูหัวข้อ “การรักษาความลับของการ

ตรวจประเมิน” ประกอบ)

 5. ผู ้ตรวจประเมิน ไม่พึงแนะน�า หรือขอให้ผู ้นิพนธ์             

ใส่เอกสารอ้างองิท่ีตนเป็นผู้นพินธ์ประกอบ ยกเว้นแต่ในกรณทีีจ่�าเป็น

อย่างยิ่ง เช่นการไม่อ้างอิงบทความนั้นจะท�าให้คุณภาพ หรือความ

น่าเช่ือถือของบทความท่ีก�าลงัถกูตรวจประเมินด้อยลงเป็นอย่างมาก 

ซึ่งในกรณีเช่นน้ีผู้ตรวจประเมินควรแนะน�าผ่านทางวารสาร และ  

บอกเหตผุลประกอบ (ดหูวัข้อ “การสือ่สารระหว่างผู้ตรวจประเมินและ

ผู้นิพนธ์” ประกอบ)



คู่มือจริยธรรมส�ำหรับผู้ประเมินโครงกำรวิจัย ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัย 25

7. กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ตรวจประเมิน

และผู้นิพนธ์ 

นิยำม
 การสื่อสารระหว่างผู ้ตรวจประเมินและผู ้นิพนธ์ คือ 

กระบวนการตดิต่อระหว่างผูต้รวจประเมนิและผูน้พินธ์ผ่านสือ่ต่างๆ 

เช่น การพูดคุย จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย หรือ

แม้กระทั่งการฝากข้อความไว้ เป็นต้น การติดต่อนี้อาจจะเป็นการ

ติดต่อเพียงฝ่ายเดียว สองฝ่าย หรือหลายฝ่ายก็ได้

หลักกำรและเหตุผล
 บางครั้ง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู ้ตรวจประเมินและ          

ผู้นิพนธ์เป็นเรื่องจ�าเป็น และท�าให้กระบวนการตรวจประเมินมี

ประสิทธภิาพมากขึน้ อย่างไรกต็าม การตดิต่อสือ่สารระหว่างผูต้รวจ

ประเมินและผู ้นิพนธ์ที่ไม่เหมาะสมก็อาจท�าให้เกิดอคติ และ       

ความไม่โปร่งใสในกระบวนการตรวจประเมินได้

แนวทำงปฏิบัติ
 1. เม่ือผู้ตรวจประเมินหรือผู้นิพนธ์คิดว่าจ�าเป็นต้องติดต่อ

อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของการตรวจประเมิน ให้ติดต่อสื่อสาร

ผ่านทางวารสารเสมอ ไม่ควรติดต่อกันโดยตรง

 2. ในกรณีที่กระบวนการตรวจประเมินเป็นแบบปิด ไม่ว่า

จะเป็นแบบปิดทางเดียว (single blind) หรือ ปิดสองทาง (double 
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blind) บางครั้งผู้ตรวจประเมินหรือผู้นิพนธ์ก็อาจคาดเดาได้ว่าอีก

ฝ่ายเป็นผูใ้ด ซึง่ถ้าเป็นเช่นนัน้แล้ว ผูท้ีเ่ดาได้ว่าอกีฝ่ายเป็นผูใ้ดไม่ควร

แสดงตัวต่ออีกฝ่าย เพราะการแสดงตัวก็ถือว่าเป็นการสื่อสาร       

ชนดิหนึง่ แม้ว่ากระบวนการตรวจประเมนิจะสิน้สดุแล้วกต็าม (ดหัูวข้อ 

“กระบวนการตรวจประเมิน” ประกอบ)

 3. ในกรณีที่การตรวจประเมินเป็นการตรวจประเมินแบบ

เปิด หรือถ้าผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์ทราบว่า หรือคาดเดาได้ว่า

อีกฝ่ายหนึ่งเป็นใคร และต้องสื่อสารกันในโอกาสอื่นๆ เช่น ท�างาน

ชิ้นอื่นร่วมกัน หรือ พบกันในการประชุมวิชาการ ในกรณีเช่นนี้        

ทั้งสองฝ ่ายไม ่ควรส่ือสารกันเองโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่อยู ่                      

ในกระบวนการตรวจประเมนิ ถ้าจ�าเป็นต้องสือ่สารกนัเกีย่วกบัเรือ่งของ

กระบวนการตรวจประเมิน ให้สื่อสารผ่านทางวารสาร
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8. กำรขอมีส่วนร่วมในกำรเป็นผู้นิพนธ์

ของผู้ตรวจประเมิน

นิยำม
 การขอมส่ีวนร่วมในการเป็นผูน้พินธ์ของผูต้รวจประเมนิ คอื

กระบวนการที่ผู้ตรวจประเมินขอเป็นหนึ่งใน  ผู้นิพนธ์ด้วย

หลักกำรและเหตุผล
 ในบางครั้งระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ผู ้ตรวจ

ประเมนิมส่ีวนอย่างมากในการสร้างสรรค์งานนัน้ จนผูต้รวจประเมิน 

หรือผู้นิพนธ์คิดว่าผู้ตรวจประเมินควรมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์

ด้วย ในกรณีเช่นนี้ ทุกฝ่ายควรท�าด้วยความโปร่งใส ปราศจากอคติ 

และผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทำงปฏิบัติ
 1. เมื่อผู้ตรวจประเมินคิดว่าตนควรเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์      

ให้ผู้ตรวจประเมินบ่งบอกความต้องการของตนผ่านทางวารสาร      

(ดหูวัข้อ “การสือ่สารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผูน้พินธ์” ประกอบ) 

และให้ทางวารสารเป็นผูต้ดิต่อผูน้พินธ์เอง ในกรณทีีผู่น้พินธ์เหน็ด้วย 

และยินดีให้ผู้ตรวจประเมินเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์ด้วย ทางวารสาร      

จะต้องเริ่มกระบวนการตรวจประเมินใหม่ โดยหาผู้ตรวจประเมิน

ท่านใหม่ มาตรวจประเมนิงานชิน้นี ้ในกรณทีีผู่น้พินธ์ไม่เห็นด้วย และ
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ไม่ยนิดีทีจ่ะให้ผูต้รวจประเมนิเป็นหนึง่ในผูน้พินธ์ ทางวารสารมหีน้าที่

ที่จะต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความแตกต่างทางความเห็นนี้

 2. เมื่อผู้นิพนธ์คิดว่าผู้ตรวจประเมินควรจะเป็นหนึ่งในผู้

นิพนธ์ด้วย ให้ผู้นิพนธ์บ่งบอกความต้องการของตนผ่านทางวารสาร 

(ดหูวัข้อ “การสือ่สารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผูน้พินธ์” ประกอบ) 

และให้ทางวารสารเป็นผู้ติดต่อผู้ตรวจประเมินเอง ในกรณีที่ผู้ตรวจ

ประเมินยนิดเีป็นหนึง่ในผูน้พินธ์ ทางวารสารจะต้องเริม่กระบวนการ

ตรวจประเมินใหม่ โดยหาผู้ตรวจประเมินท่านใหม่มาตรวจประเมิน

งานชิ้นนี้ ในกรณีที่ผู้ตรวจประเมินปฏิเสธที่จะเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์ 

กระบวนการตรวจประเมินจะด�าเนินต่อไปตามปกติ
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9. กำรปฏิบัติหลังกำรตรวจประเมิน 

นิยำม
 การปฏิบัติหลังการตรวจประเมิน คือ การปฏิบัติที่เกิดขึ้น

ภายหลังกระบวนการตรวจประเมินสิ้นสุดแล้ว

หลักกำรและเหตุผล
 กระบวนการตรวจประเมินนอกจากเป็นการประเมิน 

ปรบัปรงุคณุภาพของงานแล้ว ยงัเป็นกระบวนการเรยีนรู้ของทุกฝ่าย 

และบางโอกาส ความรู้บางอย่างท่ีได้จากการเรียนรู้ อาจก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน และ/ หรืออคติตามมา ภายหลังกระบวนการ

ตรวจประเมินสิ้นสุดแล้วก็ได้

แนวทำงปฏิบัติ
 1. วารสารควรเคารพต่อความเห็นของผู ้ตรวจประเมิน  

แต่ละท่าน อย่างไรกต็าม ความเห็นของผู้ตรวจประเมนิมไิด้ถือเป็นทีส่ิน้สดุ 

วารสารสามารถมีความเห็นขัดแย้งได้โดยให้เหตุผลประกอบ

 2. ทางวารสารควรแจ้งให้ผู้ตรวจประเมินทุกท่านทราบถึง

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของทางวารสาร พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ

 3. บรรณาธกิารควรส่งเวยีนส่วนทีเ่ป็นความเหน็ของผูต้รวจ

ประเมินท่านอ่ืนต่อผู้นิพนธ์ ให้ผู้ตรวจประเมินทุกท่านได้มีโอกาส

เรียนรู้จากความเห็นของท่านอื่น
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 4. ในกรณีที่ทางวารสารตัดสินใจไม่ลงตีพิมพ์บทความนั้น 

แต่คดิว่าวารสารในเครอือาจจะพจิารณาลงตพิีมพ์และส่งต่อบทความ

นั้นไปให้วารสารในเครือ ทางวารสารอาจส่งรายงานการตรวจ

ประเมินไปพร้อมกับบทความนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้

วารสารจะต้องท�าภายใต้ความยินยอมของผู ้นิพนธ์และผู้ตรวจ

ประเมิน

 5. ผูน้พินธ์อาจไม่เหน็ด้วยกบัความเห็นของผู้ตรวจประเมิน 

และปฏิเสธที่จะปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ตรวจประเมิน ในกรณี

เช่นนี้ ให้ผู ้นิพนธ์แจ้งทางวารสารพร้อมทั้งเหตุผลประกอบการ          

ที่ไม่เห็นด้วย

 6. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมินแล้ว หากใน

อนาคตผูต้รวจประเมนิประสบกบัเหตกุารณ์ทีก่ารตรวจประเมินครัง้

นั้นอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ตรวจประเมิน      

ควรแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการตรวจประเมินในอดีต

 7. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมินแล้ว ผู้ตรวจ

ประเมินควรส่งเอกสารท้ังหมดคืนวารสาร หรือ ท�าลายเอกสาร

ทั้งหมด ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าควรท�าอย่างไรกับเอกสารนั้นๆ ให้ 

สอบถามทางวารสาร

 8. ถึงแม้ว่าผู้ตรวจประเมินจะตรวจประเมินเสร็จสิ้น และ

ส่งรายงานการตรวจประเมินให้กับทางวารสารแล้ว ผู้ตรวจประเมิน

ยงัคงมหีน้าทีรั่กษาความลับของข้อมลูท่ีตนได้เรยีนรูจ้ากกระบวนการ

ตรวจประเมิน จนกว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นจะเป็นที่ประจักษ์          
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แก่สาธารณะ (ดูหัวข้อ “การรักษาความลับของการตรวจประเมิน” 

ประกอบ)

 9. ในกรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว และผู้ตรวจ

ประเมนิจะต้องวจิารณ์หรือน�าข้อมลูจากบทความนัน้ ไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ตรวจประเมินจะต้องอ่าน และวิจารณ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 

และใช้ข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้ง

บทความทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์จะแตกต่างอย่างมากจากบทความทีไ่ด้รบั

การตรวจประเมิน

 10. ผูต้รวจประเมนิพึงตระหนกัว่า ทางวารสารอาจเกบ็ข้อมูล

ของผู้ตรวจประเมิน เช่น การตรงต่อเวลา คุณภาพของรายงาน       

การตรวจประเมนิ ฯลฯ ในฐานข้อมลูของวารสาร และทางวารสาร  

อาจแบ่งปันข้อมลูนี ้กบัวารสารอืน่เพือ่ประโยชน์ของการเลอืกผูต้รวจ

ประเมนิทีเ่หมาะสมต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันข้อมูล

นี้ ควรท�าภายใต้ความยินยอมจากผู้ตรวจประเมิน

 11. หลังจากการตรวจประเมินสิ้นสุดลงแล้ว ถ้าผู ้ตรวจ

ประเมินพบข้อมูลใหม่ที่อาจมีผลต่อรายงานการตรวจประเมิน       

ของตน หรอืต่อคณุภาพ ความน่าเช่ือถอืของบทความทีถ่กูตรวจประเมิน 

ให้แจ้งทางวารสารทันที



ภำคผนวก
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ผู้นิพนธ์ส่งบทควำม

บรรณำธิกำร

บรรณำธิกำร

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ

รับตีพิมพ์

รับตีพิมพ์

ผู้ตรวจประเมิน

ผู้นิพนธ์

ขั้นตอนกำรทบทวนของวำรสำรโดยทั่วไป
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