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What is DOAJ?

• เป�นฐานข�อมูลดัชนีวารสารออนไลน�ในรูปแบบ Open Access ที่สามารถเข�าถึงข�อมูลบทความฉบบัเต็ม (Full text) ได�

อย�างเสรีและไม�มีค�าใช�จ�าย

• ก�อตั้งโดย Lund University ในป� 2002 ป�จจุบันอยู�ในการดูแลของ The Infrastructure Services for Open 

Access (IS4OA) ซ่ึงเป�นบริษัทรูปแบบ Community Interest Company ใน UK

• ครอบคลุมวารสารชั้นนําในหลายสาขา ทั้งด�านวิทยาศาสตร� แพทยศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� และสังคมศาสตร� จาก

สํานักพิมพ�ชั้นนาํ

• การแบ�งหมวดหมู�เนื้อหา ใช�ระบบห�องสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทําให�ง�ายต�อการค�นหาวารสารแต�ละสาขา



DOAJ in numbers

7,080,211

article records

17,380

journals

12,254

journals 

without APCs

130 countries 

represented

80 languages 

ข�อมูล ณ วันที ่20 มกราคม 2565
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2020 journal 

Impact factor

5.157

2020 journal 

Impact factor

3.626

2020 journal

Impact factor

6.216

2020 journal 

Impact factor

11.429

2020 journal 

Impact factor

6.135

2020 journal 

Impact factor

8.484

2020 journal 

Impact factor

9.803

ข�อมูล จาก JCR และ SJR ณ วันที ่ 20 มกราคม 2565



ชนิดของวารสาร OPEN ACCESS*

• Gold OA : เข�าถึงได�อย�างเสรี และไม�มีเง่ือนไข

• Green OA : เข�าถึงได�อย�างเสรี แต�จะมีเง่ือนไข เช�น Embargo หรือ สามารถจัดเก็บลง IR หรือ

ฐานข�อมูลที่ไม�ใช�เชิงพาณิชย�

• Hybrid OA : เข�าถึงได�แค�บางส�วน และบางส�วนถ�าต�องการเข�าถึง ต�องบอกรับเป�นสมาชิก

*ที่มา

รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ. (2556, สิงหาคม). ข�อควรพิจารณาในการตพิีมพ�บทความ ในวารสารวิชาการท่ีเป�น Open Access . การนําเสนอในงานประชุม "นักวิจัยรุ�นใหม�พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." คร้ังท่ี 13, เพชรบุรี.



Trust me? I’m OPEN ACCESS

• ผลงานมีการเข�าถึงได�มากขึ้น เน่ืองจากไม�มีค�าใช�จ�าย

• ผู�เขียน เป�นเจ�าของลิขสิทธิ์ในการเผยแพร�และอนุญาตในการใช�ผลงาน

• มหาวิทยาลัยหรือหน�วยงานสามารถใช�เป�นช�องทางในการเผยแพร�ความรู�สู�สาธารณะได�

• สามารถนําไปเผยแพร�ในคลังข�อมูลของสถาบัน (Institutional repository) ได�



Trust me? I’m OPEN ACCESS

• Predatory Journal / Predatory Publisher / Hijacked Journal

• มีการโฆษณาหรือส�งเมล�เชิญชวนให�มาตีพิมพ�

• เว็บไซต�เหมือนวารสารท่ัวไป หรือ ใช�ช่ือใกล�เคียงกับวารสารอ่ืนๆ

• การดําเนินงานไม�เป�นไปตามมาตรฐานวิชาการ ไม�มีจริยธรรมทางวิชาการ และการประเมินคุณภาพบทความ

Researcher Publisher



Principles of Transparency

• เว็บไซต�มีข�อมูลผู�รับผดิชอบ

• ชื่อวารสารไม�ซํ้ากับวารสารอ่ืนๆ

• มีการประเมินบทความโดยผู�ทรงคุณวุฒิ

• มีข�อมูลเจ�าของและผู�รับผิดชอบ

• มีรายชื่อกองบรรณาธิการที่เป�นผู�เชี่ยวชาญ

• มีชื่อและข�อมูลการติดต�อกองบรรณาธิการ

• แสดงนโยบายด�านลขิสิทธิ์

• มีการระบุค�าธรรมเนียมต�างๆ อย�างชัดเจน



Principles of Transparency

• มีแนวทางการเก็บและสงวนรักษาข�อมูล

• มีการระบุแหล�งรายได�ที่มาของวารสาร

• ระบุนโยบายการโฆษณา และไม�ควรเกี่ยวข�องกับการ

พิจารณาบทความของบรรณาธิการ

• การตลาดและการโฆษณามีความ เหมาะสมและไม�สร�าง

ความรําคาญ

• มีขั้นตอนการพิจารณาและการจัดการที่ชัดเจน

• มีนโยบายด�านจริยธรรมในการตีพิมพ�

• มีกําหนดการออกที่ชัดเจน

• ต�องแสดงช�องทางเข�าถึงวารสารและบทความแต�ละฉบับ





เรียงลําดับผลลัพธ� แสดงจํานวนผลลัพธ�

ช่ือวารสาร

ข�อมูลสํานักพิมพ�

สาขาของวารสาร

วันที่ปรับปรุงข�อมูลล�าสุด

Article processing charge

เง่ือนไขการนาํไปใช�

การจํากัดผลลัพธ�



ประเภทของวารสาร

สาขาของวารสาร

ภาษาของวารสาร

เง่ือนไขการนําไปใช�

สํานักพิมพ�

ประเทศของสํานักพิมพ�

วิธีการ Peer Review

ป�ที่เพิ่มข�อมูลเข�ามา



DOAJ Seal

• เป�นการการันตีและรับรองว�าวารสารนั้น เป�นไปตามมาตรฐานและเป�น Best Practice ของ DOAJ โดยมี

ข�อกําหนด ดังนี้

• มีตัวระบุบทความแบบถาวร เช�น DOI หรือ ARK เป�นต�น

• มีการทํา Metadata กับบทความ เพื่อให�ง�ายต�อการสืบค�น

• เนื้อหามีการเก็บในรูปแบบดจิิทลัแบบถาวร

• อนุญาตให�ผู�เขียนถือลิขสิทธิ์ในผลงานโดยไม�มีข�อจาํกัด

• อนุญาตให�นําเนื้อหาไปใช�ซ้าํและเรียบเรียงใหม� ตามสัญญาอนุญาต

• มีนโยบายการฝาก/เก็บรักษา (Deposit policy) กับสํานักงาน/หน�วยงาน/แหล�งที่ดูแลและบริการเร่ืองดังกล�าว 

• อนุญาตให�ผู�เขียนถือลิขสิทธิ์ในผลงานโดยไม�มีข�อจาํกัด

• มีการตรวจสอบเป�นระยะๆ หากวารสารชื่อใด ที่ไม�เป�นไปตาม Criteria จะถอดชื่อออกจากฐานข�อมูล



Creative Common (CC)

Attribution (BY)

ต�องให�เครดิตที่มาของ

เจ�าของผลงานนั้น 

NonCommercial (NC)

ห�ามใช�เพื่อการค�า

NoDerivatives (ND)

ห�ามดัดแปลงงาน

ShareAlike (SA)

ดัดแปลงงานนั้นได� แต�ต�อง

กํากับด�วยสัญญาอนุญาต

เง่ือนไขเดียวกันกับต�นฉบับ 



DOAJ License

ให�เผยแพร� ดัดแปลง โดยต�องระบทุี่มา

และต�องเผยแพร�งานดดัแปลงโดยใช�

สัญญาอนุญาตเดียวกัน

ให�เผยแพร� ดัดแปลง โดยต�องระบทุี่มา

ให�เผยแพร� โดยต�องระบุทีม่า 

แต�ห�ามดัดแปลง

ให�เผยแพร� ดัดแปลง โดยต�อง

ระบุที่มาแต� ห�ามใช�เพื่อการค�า

ให�เผยแพร� โดยต�องระบุทีม่าแต�

ห�ามดัดแปลงและห�ามใช�เพื่อการค�า

ให�เผยแพร� ดัดแปลง โดยต�องระบทุี่มาแต�ห�าม

ใช�เพื่อการค�าและต�องเผยแพร�งานดดัแปลง

โดยใช�สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

ลิขสิทธิ์ถือเป�นของสํานักพิมพ�Publisher’s

own license

ถือเป�นสมบัติสาธารณะ

ไม�สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ



ข�อมูลการตีพิมพ� ข�อมูลการนําไปใช� ข�อมูลวารสาร



จํานวนบทความของ

วารสารในฐานข�อมูล

ข�อมูลของบทความ





จํานวนบทความ

ในฐานข�อมลู

ช่ือวารสาร

ชื่อบทความ

ชื่อผู�แต�ง

Keyword

บทคัดย�อ

การจํากัดผลลัพธ�



สาขาของวารสาร

ช่ือวารสาร

ป�ที่ตีพิมพ�

มี DOAJ Seal หรือไม�?



ข�อมูลวารสาร
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