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 COPE – COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS 

COPE – คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

COPE Code of Conduct 

มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

http://www.publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf 

General duties and responsibilities of Editors 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ 

Editors should be responsible for everything published in their journals. They should: 

บรรณาธิการควรจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  ในความรับผิดชอบของตน กล่าวคือ: 

• strive to meet the needs of readers and authors; 

. ด าเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์ 

• constantly improve the journal; 

. ปรับปรุงวารสารอย่างสม่ าเสมอ 

• ensure the quality of the material they publish; 

. รับรองคุณภาพของงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ 

• champion freedom of expression; 

. สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

• maintain the integrity of the academic record; 

. คงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ 

• preclude business needs from compromising intellectual standards; 

. ปกป้องมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ 

• always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. 

. เต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การท าให้เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หาก
จ าเป็น 

Relations with readers 
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หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้อ่าน 

• Readers should be informed about who has funded research and on the role of the funders in 
the research 

. ควรแจ้งให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและบทบาทของผู้ให้ทุนวิจัยในการท าวิจัยนั้นๆ 

Relations with authors 

หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้นิพนธ ์

• Editors should take all reasonable steps to ensure the quality of the material they publish, 
recognizing that journals and sections within journals will have different aims and standards. 

. บรรณาธิการควรด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ เพ่ือรับรองคุณภาพของ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ละส่วนของวารสาร มีวัตถุประสงค์และมาตรฐานทีต่่างกัน 

• Editors’ decisions to accept or reject a paper for publication should be based only on the 
paper’s importance, originality, and clarity, and the study’s relevance to the remit of the 
journal. 

. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ ควรขึ้นอยู่กับความส าคัญ 
ความใหม ่และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร 

• A description of peer review processes should be published, and Editors should be ready to 
justify any important deviation from the described processes. 

. ควรมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer review) นอกจากนี้
บรรณาธิการควรมีความพร้อมในการชี้แจงความเบี่ยงเบนต่างๆ จากกระบวนการตรวจสอบที่ได้ระบุไว้ 

• Journals should have a declared mechanism for authors to appeal against Editorial decisions. 

. วารสารควรมีช่องทางให้ผู้นิพนธ์อุทธรณ์ได้หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของบรรณาธิการ 

• Editors should publish guidance to authors on everything that is expected of them. This 
guidance should be regularly updated and should refer or link to this code. 

. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้นิพนธ์ในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง ในทุกเรื่องที่ผู้นิพนธ์ควร
รับทราบ และควรมีการปรับปรุงค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งควรมีการอ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับ
ระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย 

• Editors should not reverse decisions to accept submissions unless serious problems are 
identified with the submission. 
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. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการติพิมพ์ไปแล้ว ยกเว้นมี
ปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา 

• New Editors should not overturn decisions to publish submissions made by the previous Editor 
unless serious problems are identified. 

. บรรณาธิการท่านใหม่ไมค่วรกลับค าตัดสินมาตีพิมพ์บทความที่บรรณาธิการท่านก่อนตอบปฏิเสธไปแล้ว ยกเว้นมี
การพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น 

Relations with reviewers 

หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้ประเมินบทความ 

• Editors should publish guidance to reviewers on everything that is expected of them. This 
guidance should be regularly updated and should refer or link to this code. 

.บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้ประเมินบทความในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง และควรมีการ
ปรับปรุงค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งควรมีการอ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย 

• Editors should have systems to ensure that peer reviewers’ identities are protected — unless 
they have an open review system that is declared to authors and reviewers. 

. บรรณาธิการควรมีระบบที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินบทความ ยกเว้นวารสารนั้นมีการประเมินบทความ
แบบเปิดที่ได้แจ้งให้ผู้นิพนธ์และผู้ประเมินรับทราบล่วงหน้าแล้ว 

The peer-review process 

กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ 

• Editors should have systems to ensure that material submitted to their journal remains 
confidential while under review. 

. บรรณาธิการควรมีระบบที่ท าให้มั่นใจได้ว่าบทความที่ส่งเข้ามายังวารสาร จะได้รับการปกปิดเป็นความลับใน
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาประเมิน 

Complaints 

การร้องเรียน 

• Editors should follow the procedure set out in the COPE flowchart. 

. บรรณาธิการควรด าเนินการตามขั้นตอนทีป่รากฎในผังการท างานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
ตีพิมพ์ 
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• Editors should respond promptly to complaints and should ensure there is a way for 
dissatisfied complainants to take complaints further. This mechanism should be made clear in 
the journal and should include information on how to refer unresolved matters to COPE. 

. บรรณาธิการควรมีการตอบกลับค าร้องเรียนในทันที และควรแสดงให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าสามารถร้องเรียนได้
อีกหากยังไม่พอใจ ซึ่งกลไกดังกล่าวนี้ควรปรากฎชัดเจนในวารสาร และควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเรื่องที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

Encouraging debate 

การสนับสนุนการอภิปราย 

• Cogent criticisms of published work should be published unless Editors have convincing 
reasons why they cannot be. 

.  ควรมีการเปิดเผยค าวิจารณ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ยกเว้นบรรณาธิการจะมีเหตุผลอ่ืนที่ดีเพียงพอ
ในการไม่เปิดเผยค าวิจารณ์นั้น 

• Authors of criticised material should be given the opportunity to respond. Studies that 
challenge previous work published in the journal should be given an especially sympathetic 
hearing. 

. ควรเปิดโอกาสให้ผู้นิพนธ์บทความที่มีคนอ่ืนวิจารณ์ให้สามารถชี้แจงตอบกลับได ้ นอกจากนี้การศึกษาวิจัยที่มีผล
ขัดแย้งกับบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ไปแล้ว ก็ควรได้รับโอกาสนี้เช่นกัน 

• Studies reporting negative results should not be excluded. 

. การศึกษาวิจัยที่มีการรายงานผลการวิจัยในด้านลบก็ควรรวมไว้ในบทความด้วย ไม่ควรตัดส่วนนี้ออกไป 

Encouraging academic integrity 

สนับสนุนความถูกต้องทางวิชาการ 

• Editors should ensure that research material they publish conforms to internationally 
accepted ethical guidelines. 

.บรรณาธิการควรท าให้เกิดความม่ันใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นไป
ตามหลักจริยธรรมสากลที่ได้รับการยอมรับ 

• Editors should seek assurances that all research has been approved by an appropriate body 
(e.g. research ethics committee, institutional review board). However, Editors should recognise 
that such approval does not guarantee that the research is ethical. 
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. บรรณาธิการควรหาหลักฐานเพ่ือให้มั่นใจว่างานวิจัยทุกชิ้นที่จะตีพิมพ์นั้นได้รับการอนุมัติและเห็นชอบโดยคณะ
บุคคลที่มีอ านาจ (เช่น คณะกรรมการทางจริยธรรมด้านงานวิจัย คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยของสถาบัน 
เป็นต้น) อย่างไรก็ตามบรรณาธิการควรระลึกไว้เสมอว่าการพิจารณาอนุมัตินั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่างานวิจัย
นั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมเสมอไป 

Protecting individual data 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Editors should protect the confidentiality of individual information (e.g. that obtained through 
the doctor–patient relationship). It is therefore almost always necessary to obtain written 
informed consent from patients described in case reports and for photographs of patients. It 
may be possible to publish without explicit consent if the report is important to public health 
(or is in some other way important); consent would be unusually burdensome to obtain; and a 
reasonable individual would be unlikely to object to publication (all three conditions must be 
met). 

บรรณาธิการควรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้และแพทย์ เป็นต้น) 
ดังนั้นบรรณาธิการจึงต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนไข้ หากชื่อ หรือ รูปของคนไข้ปรากฏใน
รายงานหรือบทความ อย่างไรก็ตามบรรณาธิการสามารถตีพิมพ์บทความได้โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมหาก
บทความนั้นมีความส าคัญต่อสุขภาพของคนทั่วไป (หรือมีความส าคัญในบางเรื่อง) หรือมีความยากล าบากในการ
ได้มาซึ่งเอกสารยินยอม และบุคคลผู้นั้นไม่คัดค้านต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ (จักต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสาม
ประการดังกล่าว) 

Pursuing misconduct 

การติดตามความประพฤติมิชอบ 

Editors have a duty to act if they suspect misconduct. This duty extends to both published and 
unpublished papers. 

บรรณาธิการมีหน้าที่ติดตามความประพฤติมิชอบในกรณีเกิดข้อสงสัย ซึ่งรวมถึงบทความวิจัยทั้งได้รับการตีพิมพ์
และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ 

Editors should not simply reject papers that raise concerns about possible misconduct. They are 
ethically obliged to pursue alleged cases. 

บรรณาธิการไม่ควรปฏิเสธบทความวิจัยที่อาจจะมีประเด็นมิชอบในทันทีทันใด บรรณาธิการมีหน้าที่ต้องติดตาม
บทความวิจัยที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบเพ่ือหาข้อเท็จจริง  
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Editors should first seek a response from those accused. If they are not satisfied with the 
response, they should ask the relevant employers or some appropriate body (perhaps a 
regulatory body) to investigate. 

บรรณาธิการควรแสวงหาค าตอบจากบุคคลผู้ถูกกล่าวหาก่อน แต่หากยังไม่พอใจต่อค าตอบที่ได้รับให้สอบถาม
หัวหน้าหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ) เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จริง 

Editors should follow the COPE flowcharts where applicable (link to flowcharts). 

บรรณาธิการควรด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในผังการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์มีเม่ือความ
จ าเป็นต้องใช้ 

Editors should make all reasonable efforts to ensure that a proper investigation is conducted; if 
this does not happen, Editors should make all reasonable attempts to persist in obtaining a 
resolution to the problem. This is an onerous but important duty. 

บรรณาธิการควรพยายามท าให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องด้วยหลักเหตุ
และผล แตห่ากไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวบรรณาธิการควรขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่
ยุ่งยากแต่ก็เป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญ 

Ensuring the integrity of the academic record 

การรับรองความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ 

Whenever it is recognized that a significant inaccuracy, misleading statement or distorted report 
has been published, it must be corrected promptly and with due prominence. 

เมื่อมีการรับรู้ว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ไปแล้ว รวมถึงมีประโยคที่น าไปสู่ความเข้าใจ
ผิด หรือเป็นรายงานที่บิดเบือนข้อเท็จจริง บรรณาธิการต้องแก้ไขทันทีและด้วยความชัดเจน 

If, after an appropriate investigation, an item proves to be fraudulent, it should be retracted. 
The retraction should be clearly identifiable to readers and indexing systems. 

หากปรากฎการประพฤติทุจริตภายหลังการด าเนินการตรวจสอบแล้ว บรรณาธิการต้องด าเนินการเพิกถอน
บทความนั้นด้วยความชัดเจนที่จะสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้การเพิกถอนนี้ต้องให้ผู้อ่านและระบบฐานข้อมูลอื่นๆทราบ
ด้วย 

Relations with journal owners and publishers 

ความสัมพันธ์กับเจ้าของวารสารและส านักพิมพ์ 

The relationship of Editors to publishers and owners is often complex but should in each case 
be based firmly on the principle of Editorial independence. Notwithstanding the economic and 
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political realities of their journals, Editors should make decisions on which articles to publish 
based on quality and suitability for readers rather than for immediate financial or political gain. 

ความสัมพันธ์ของบรรณาธิการต่อส านักพิมพ์และเจ้าของวารสารมักมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตามควรมีพ้ืนฐานอยู่
บนความเป็นอิสระของบรรณาธิการ และแม้ว่าสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและการเมืองของวารสารจะเป็น
เช่นไร บรรณาธิการควรพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการรับบทความเพ่ือตีพิมพ์โดยยึดคุณภาพและความเหมาะสม
กับผู้อ่านมากกว่าผลตอบแทนทางการเงินหรือการเมือง 

Commercial considerations 

ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ 

Editors should have declared policies on advertising in relation to the content of the journal 
and on processes for publishing supplements. 

บรรณาธิการควรประกาศนโยบายในด้านการโฆษณาที่เน้นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของวารสาร 
และในการตีพิมพ์ส่วนเสริมหรือเพ่ิมเติมใดๆของวารสาร 

Misleading advertisements must be refused, and Editors must be willing to publish criticisms, 
according to the same criteria used for material in the rest of the journal. 

บรรณาธิการต้องไมต่ีพิมพ์การโฆษณาท่ีอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องยินดีที่จะตีพิมพ์ค าวิจารณ์ต่างๆ ทั้งนี้
ให้ยึดถือเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาส่วนต่างๆ ของวารสาร 

Reprints should be published as they appear in the journal unless a correction is to be added. 

ในการน าบทความเดิมมาพิมพ์ใหม่นั้น ต้องให้คงลักษณะเดิมทุกประการยกเว้นหากจะมีการเพ่ิมเติมส่วนที่แก้ไข 

Conflict of interest 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

Editors should have systems for managing their own conflicts of interest as well as those of 
their staff, authors, reviewers and Editorial board members. 

บรรณาธิการควรมีระบบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน(การขัดกันด้านผลประโยชน์)ของบรรณาธิการเอง
รวมทั้งของเจ้าหน้าทีว่ารสาร ผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และสมาชิกกองบรรณาธิการ 

Process for dealing with complaints against Editors referred to COPE 

กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนที่มีต่อบรรณาธิการที่มีการส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

• A complaint may be referred to COPE by an author, reader, reviewer, Editor or publisher. Cases 
may only be referred if the Editor/journal in question is a member of COPE. 
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. ข้อร้องเรียนของ ผู้นิพนธ์ ผู้อ่าน ผู้ประเมิน บรรณาธิการหรือส านักพิมพ์วารสารอาจมีการส่งมาให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการตีพิมพ์(COPE) พิจารณา อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนต่างๆจะส่งมาได้ต่อเมื่อ บรรณาธิการ/วารสารที่
เป็นปัญหาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ (COPE) 

• In the first instance complaints against an Editor should be made directly to him or her in 
writing. If the complaint is not resolved satisfactorily, it should be passed to the Editor’s 
overseeing body or ombudsman where one exists. 

. ในการร้องเรียนบรรณาธิการวารสารนั้น ต้องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่บรรณาธิการโดยตรงก่อนใน
ขั้นตอนแรกควรท าการร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบรรณาธิการวารสารโดยตรงหากข้อร้องเรียนไม่ได้
รับการแก้ไขเป็นที่น่าพอใจ ก็สามารถยื่นข้อร้องเรียนนั้นต่อคณะกรรมการต้นสังกัดของบรรณาธิการหรือ
ผู้ตรวจการหน่วยงานใดๆ (ถ้ามี) 

Only complaints that have been through the journal’s complaint’s procedure can be referred to 
COPE. In referring a complaint to COPE, all relevant correspondence should be enclosed. 

ข้อร้องเรียนที่ผ่านขั้นตอนการร้องเรียนต่อวารสารเท่านั้นจึงจะสามารถส่งต่อมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการ
ตีพิมพ์ได้ ทั้งนี้ให้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องทุกอย่างมาด้วย 

• COPE will accept referrals made within six months of the journal completing its own 
complaints procedure. COPE may consider cases outside this time period in exceptional 
circumstances. 

. คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะรับข้อร้องเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากวารสารได้พิจารณาข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนีค้ณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์อาจพิจารณานอกระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นกรณีพิเศษได้ 

• COPE will not consider complaints about the substance (rather than the process) of Editorial 
decisions, or criticisms about Editorial content. 

. คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของการตัดสินตีพิมพ์บทความของ
บรรณาธิการ (แต่จะพิจารณากระบวนการ)  หรือข้อวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในบทบรรณาธิการ 

• COPE will not consider referrals that relate to incidents that occurred before the publication of 
this code. 

. คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเผยแพร่เอกสารมาตรฐานทาง
จริยธรรมนี้ 

When a complaint is referred to COPE: 

เมื่อการร้องเรียนมีการส่งต่อมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์: 

1. The referrer submits a complaint to the Administrator. 
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1. ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ 

2. The COPE Administrator confirms that the complaint is: 

2. เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนตามประเด็นต่อไปนี้: 

a. against a member of COPE 

a. เป็นข้อร้องเรียนต่อสมาขิกในคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 
b. within the remit of the Code 

b.เป็นข้อร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

c. unresolved after passing properly through the journal’s complaints procedure 

c.เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายหลังส่งให้วารสารพิจารณาตามกระบวนการ  

d. relating to an incident that occurred after this code came into force (1 January 2005) 

d. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548) 

3. The referrer is asked to provide evidence, with all relevant supporting documents including 
correspondence relating to the hearing of the complaint by the journal, in confidence to the 
Chair of COPE. 

3. ผู้ร้องเรียนต้องส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการร้องเรียนต่อวารสาร 
ที่วารสารรับทราบข้อร้องเรียนนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

4. The Chair of COPE informs the Editor of the journal in question that the complaint has been 
referred to COPE. 

4. ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ท าการแจ้งให้บรรณาธิการของวารสารทราบถึงข้อร้องเรียนที่ส่ง
ต่อมายังคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

5. A number of potential scenarios may occur: 

5. สถานการรณต่์างๆ ที่อาจเกิดข้ึน: 

a. The Editor refuses to cooperate, in which case, the Chair of COPE informs the referrer and the 
owner of the journal. 

a. บรรณาธิการไมใ่ห้ความร่วมมือ ในกรณีนี้ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะท าการแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนและเจ้าของวารสารรับทราบ 

b. The Editor replies stating his/her case: 
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b. บรรณาธิการตอบข้อร้องเรียนโดยมีประเด็นดังนี้: 

 i. The Chair of COPE, with one other nominated Council member, decides that the journal has 
dealt with the complaint satisfactorily and advises the referrer and Editor accordingly. 
i. ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน 1 คน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิกในสภา
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันพิจารณาตัดสินว่าวารสารได้จัดการข้อร้องเรียนจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว 
และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ 

 ii. The Chair of COPE, with one other nominated Council member, decides that there is a need 
for further investigation, advises the referrer and Editor accordingly, and reports this to an 
appropriately constituted subcommittee of the COPE Council. 

ii. ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน 1 คน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิกในสภา
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันตัดสินว่ามีความจ าเป็นทีต่้องตรวจสอบเพ่ิมเติม และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้
ร้องเรียนและบรรณาธิการวารสาร และท ารายงานการด าเนินการดังกล่าวเสนอไปยังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ของสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

6. The sub-committee considering the complaint will consist of at least the Chair and three 
other members of COPE Council. Two of the members must not be Editors. None of the sub-
committee members should belong to the same publishing group as the Editor in question. 

6. คณะอนุกรรมการที่พิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนควรประกอบไปด้วย ประธาน 1 ท่านและสมาชิกของสภา
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จ านวน 3 ท่านเป็นอย่างน้อย ซ่ึงสมาชิกจ านวน 2 ท่านต้องไม่ใช่บรรณาธิการ 
และไม่มีสมาชิกของคณะอนุกรรมการท่านใดที่เป็นสมาชิกของส านักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) เดียวกัน กับ
บรรณาธิการผู้ถูกร้องเรียน 

7. If the Chair belongs to the same publishing group as the Editor in question, s/he will appoint 
an appropriate deputy to oversee the proceedings. 

7. หากประธานด ารงต าแหน่งอยู่ในส านักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) เดียวกันกับบรรณาธิการผู้ถูกร้องเรียน ประธานจะ
ท าการแต่งตั้งรองประธานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดูแลเอกสารต่างๆแทน 

8. When the case comes to the sub-committee, the sub-committee either: 
8. เมื่อข้อร้องเรียนส่งมาถึงคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอาจจะด าเนินการต่อไปนี้ 

a. dismisses it, and the referrer and Editor are so advised and given reasons 

a. เพิกถอนต่อข้อร้องเรียน และแจ้งเหตุผลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ 

b. reaches the view that a breach of the code has taken place. 

b. ลงความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนด 
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When the sub-committee is of the view that a breach of the code has taken place it presents a 
report to the COPE Council explaining the nature of the breach and recommending a course of 
action. 

เมื่อคณะอนุกรรมการลงความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนด ให้ท ารายงานเสนอต่อสภาคณะกรรมการ
จริยธรรมการตีพิมพ์โดยอธิบายถึงลักษณะของการฝ่าฝืนและให้ค าแนะน าว่าจะด าเนินการอย่างไร 

9. The COPE Council considers the report and may modify the recommendations. The Council 
informs the referrer, the Editor and the owner of its final recommendations. These 
recommendations may include: 

9. สภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ท าการพิจารณารายงานดังกล่าว ซ่ึงอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อแนะน าได ้
หลังจากนั้นจะท าการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน บรรณาธิการ และเจ้าของส านักพิมพ์ (วารสาร) รับทราบถึงข้อแนะน า 
สุดท้ายซึ่งอาจมีดังนี้: 

a. that the Editor apologize to the original complainant; 

a. ให้บรรณาธิการท าการขอโทษต่อผู้ร้องเรียนตามข้อร้องเรียนที่ได้รับ 

b. that the Editor publish a statement from COPE in his/her journal; 

b. ให้บรรณาธิการท าการลงข้อความที่ได้รับจากคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารของตน 

c. that the journal improve its processes; 

c. ให้วารสารท าการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการของวารสาร 

d. that the Editor resigns from COPE membership for a period of time; or 

d. ให้บรรณาธิการลาออกจากสมาชิกภาพของคณะกรรมการจริยธรรม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือ 

e. any other action which the COPE Council feels is appropriate given the circumstances of the 
case. 

e. ให้บรรณาธิการด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อกรณี
ดังกล่าว 

Appeals procedure  

ขั้นตอนการอุทธรณ์ 

Appeals against a COPE recommendation may be made to COPE’s ombudsperson, contact 
details for whom will be provided on request. 
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ผู้ร้องเรียนสามารถอุทธรณ์ต่อข้อแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ได ้ โดยสามารถร้องขอรายละเอียด
ของผู้ที่ต้องติดต่อได้ที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 


