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วารสารครุศาสตร์สารเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ทางด้านวิชาการ  
ให้แก่ผู้นิพนธ์ทั ้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหลากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ การบริหารการศึกษา ภาษาและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษาสังคมศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา และ
งานวิจัยหรือวิชาการสนับสนุนทางการศึกษา เป็นต้น ตลอดจนเป็นการนำเสนอองค์ความรู ้ และ           
ข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษาบทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ซึ่งในวารสารเล่มนี้ได้
ผ ่านการกลั ่นกรองคุณภาพ จากผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาที ่เกี ่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก             
กองบรรณาธิการ โดยเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ หากตรวจสอบ
แล้วพบว่าผู้นิพนธ์มีการคัดลอกผลงานหรือผิดลิขสิทธิใ์ด ๆ จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ ์
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จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) 
 

 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)  
ผู้นิพนธ์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. รับรองว่าผลงานท่ีส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  
2. รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  
3. อ้างอิงผลงานของผู้อื ่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเองรวมทั้งจัดทำ

รายการอ้างท้ายบทความ  
4. เขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ" 
5. ช่ือท่ีปรากฏอยู่ในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการจริง  
6. ระบุแหล่งทุนท่ีสนับสนุนในการเขียนบทความนี้  
7. ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)  

 

บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)  
บรรณาธิการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. มีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ  
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู ้นิพนธ์และผู ้ประเมินบทความแก่บุ คคลอื่น ๆ ที ่ไม่เกี ่ยวข้องใน        

ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ  
3. ตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดยพิจารณา

จากความสำคัญความใหม่ความชัดเจนและความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ  
4. ไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ โดยให้ผู้นิพนธ์ต้องหาหลักฐาน

มาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น ๆ ก่อน  
5. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินและคณะผู้บริหาร  
6. มีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจังโดยใช้

โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น  และ
ไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อ่ืนมาแล้ว 

7. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความบรรณาธิการต้อง
หยุดกระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอคำชี้แจงเพื่อประกอบการ“ ตอบรับ” หรือ  
“ ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ  

 
 

 
 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)  
ผู้ประเมินบทความต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่
บุคคลอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)  

2. หลังจากได้รับบทความ หากผู้ประเมินบทความตระหนักว่าตนเอง อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้นิพนธ์เช่นเป็นผู้ร่วมโครงการหรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัวหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ เพื่อเปลี่ยนผู้ประเมินบทความ 

3. ประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาใน
บทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงานไม่ควรใช้ความ
คิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย  

4. หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานช้ินอ่ืน ๆ ผู้ประเมินบทความ
ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย เพื่อแจ้งผู้นิพนธ ์

 



บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)  
ผู้ประเมินบทความต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่
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2. หลังจากได้รับบทความ หากผู้ประเมินบทความตระหนักว่าตนเอง อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้นิพนธ์เช่นเป็นผู้ร่วมโครงการหรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัวหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ เพื่อเปลี่ยนผู้ประเมินบทความ 

3. ประเมินบทความในสาขาวิชาท่ีตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาใน
บทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงานไม่ควรใช้ความ
คิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย  

4. หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานช้ินอ่ืน ๆ ผู้ประเมินบทความ
ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย เพื่อแจ้งผู้นิพนธ ์

 


