วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย
วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal, TFERJ, ISSN 2586-9566) จัดทา
โดยศูนย์ประสานงานเครื อข่ายวิจัยนิ เวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)
ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ รั บ บทความจากผูเ้ ขี ย นทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลัย ฯ รวมทั้ง ภายนอกประเทศ บทความที่ เ สนอเพื่ อ ขอรั บ การพิ จ ารณาสามารถเขี ย นได้ท้ ัง ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ แต่บทคัดย่อต้องมีท้งั สองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็ นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยมี
กาหนดออกในเดือน มิถุนายนและธันวาคม

นโยบายการจัดพิมพ์
นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารวิจยั นิ เวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย คือ เพื่อเป็ นสื่ อกาลางการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
วิ ท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐานและการประยุก ต์ท างการป่ าไม้ ได้แ ก่ นิ เ วศวิ ท ยาป่ าไม้ การจัด การป่ าไม้ วนวัฒ นวิ ท ยา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์เชิงระบบ การกระจายตามสภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางสันฐานและกายภาพของพืช
และสั ต ว์ป่ า วารสารฯ รั บ ตี พิ ม พ์ท้ ัง บทความวิ จัย หรื อ นิ พ นธ์ ต้น ฉบับ (Research/Original article) บทความสั้ น (Short
communication) และ บทความวิชาการ (Review article) โดยบทความดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรื ออยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพื่อขอรั บการตี พิม พ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความต้ องผ่ านการพิจารณากลั่นกรอง (Peer
review) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้ อง ในระบบปกปิ ดอย่างน้ อยสองท่ าน (Double blinded system)

การเผยแพร่
วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย ทาการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ มีกาหนดออกในเดือน มิถุนายนและธันวาคม
โดยทางกองบรรณาธิการ จะจัดส่งเล่มวารสารให้แก่ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
การป่ าไม้ ทรั พ ยากกรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม แห่ ง ละ 1 ฉบั บ และเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องวารสารฯ
(http://www.tferj.forestku.com)

จริยธรรมในการตีพมิ พ์ผลงาน
บรรณาธิ การและกองบรรณาธิ การ วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย มีความมุ่งมัน่ ที่จะรักษามาตรฐานการ
ตีพิมพ์ผลงาน ตลอดจนหลักปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเผยแพร่ ผลงานในวารสาร ฯ ด้วยเหตุน้ ี ผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายจึ งต้ อ งด าเนิ นการตามแนวทางจริ ยธรรม (Ethic) ในการตี พิ ม พ์ ผ ลงานที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ค รั ด
(https://publicationethics.org/) ทั้งในส่ วนของการเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณา และในส่ วนของประเมินบทความ
ให้กบั ทางวารสาร ฯ
บทบาทของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
• ดาเนินการอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรมกับบทความทุกบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยบรรณาธิ การ
และ/หรื อ กองบรรณาธิ การ จะทาการกลัน่ กรองเบื้องต้นเพื่อพิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสม รวมถึงคุณภาพของ
เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่นาเสนอในเบื้องต้น เพื่อจะได้ตดั สิ นใจว่าจะส่งบทความดังกล่าวไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เพื่อทาการประเมินคุณภาพอย่างเป็ นทางการต่อไปหรื อไม่
• รักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวเฉพาะกับผูเ้ ขียนที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ผูท้ รงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ และสานักพิมพ์ตามที่เห็นสมควร

• ทาการตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการประพฤติผิดที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ ได้แก่ การคัดลอกผลงานผูอ้ ื่น
การสร้างข้อมูลเท็จ รวมถึงการส่ งบทความซ้ าซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากพบว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณามี
ลักษณะความผิดดังกล่าว วารสารฯ จะถอนหรื อปฏิเสธบทความนั้น กรณี ที่พบลักษณะความผิดดังกล่าวในบทความที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่ ไปแล้ว วารสาร ฯ จะถอนบทความดังกล่าว
• ตีพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในบทความที่เผยแพร่ ไปแล้วตามความเหมาะสม
บทบาทของผู้เขียน
• ต้อ งแน่ ใ จว่ า ว่ าบทความที่ ส่ง มารั บ การพิ จารณายังไม่ เ คยได้รั บการตี พิ ม พ์ หรื อ อยู่ใ นระหว่ างการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องมีการอ้างถึงและอ้างอิงที่เหมาะสม โดยให้รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง
และเพียงพอ ตลอดจนต้องไม่คดั ลอกผลงานผูอ้ ื่น ไม่สร้างข้อมูลเท็จ รวมถึงไม่ส่งบทความซ้ าซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง
• ให้รายละเอียดของผูเ้ ขียนบทความ (และสังกัด) ทุกท่านอย่างถูกต้องและเพียงพอ และทาการระบุแหล่ง
ทุนที่สนับสนุนการทาวิจยั ไว้ในกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
บทบาทของผู้ประเมิน
• ตอบรับประเมินบทความเฉพาะเรื่ องที่อยู่ในสาขาวิชาที่ตนเชี่ ยวชาญ และสามารถประเมินบทความ
ดัง กล่ า วได้อ ย่า งเป็ นธรรม โดยไม่ มี อ คติ พร้ อ มทั้ง ให้ ค วามคิ ด เห็ น ทางวิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ บทความที่ ป ระเมิ น ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
• ประเมินบทความ ให้ขอ้ เสนอแนะ และแจ้งผลการประเมินไปยังกองบรรณาธิ การภายในระยะเวลาที่
กาหนด รวมถึงแจ้งให้บรรณาธิ การทราบเมื่อสังเกตเห็นหรื อสงสัยว่ามีการคัดลอกผลงานผูอ้ ื่น ตลอดจนการส่ งบทความ
ซ้ าซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง
• ไม่ใช้ประโยชน์จากบทความที่ตนเป็ นผูป้ ระเมินและยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ในงานวิจยั ของตนเองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ขียนบทความเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ที่ติดต่ อ:
ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้
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