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นิยามของ OPEN ACCESS

• สามารถเขา้ถึงบทความทางออนไลน์ไดโ้ดยเสรี และ ไม่มีค่าใชจ่้าย

• ขอบเขตสิทธ์ิในการจดัเกบ็บทความ หรือ การใชเ้น้ือหา มีขอ้จ ากดันอ้ย หรืออาจไม่มีเลย

• ไม่มีการก าหนดขอบเขต หรือ จ ากดัสิทธ์ิ จากส านกัพิมพ ์ในการน าบทความไปใชต่้อ ซ่ึงเป็นประโยชน์กบั
• ผูเ้ขียน (Author) สามารถจดัเกบ็ หรือ เผยแพร่บทความใหด้าวน์โหลด หรือ เขา้ดูเน้ือหาทางออนไลน์ใน

บทความรูปแบบเดียวกบัท่ีลงตีพิมพใ์นวารสาร
• ผูอ่้าน (Reader) สามารถเขา้ถึงบทความทางออนไลน์ไดโ้ดยเสรี ซ่ึงเป็นประโยชน์ใชเ้ป็นแหล่ง ในการ

สืบคน้ขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวจิยัต่อยอดทางวขิาการในสาขาของตวัเองต่อไป
• ผูใ้หทุ้นวจิยั (Funder) มุ่งหวงัใหผ้ลงานวชิาการท่ีใหก้ารสนบัสนุน เขา้ถึงโดยง่าย และ มีการน า

ผลงานวจิยันั้นไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม



เสน้ทางสู่ OPEN ACCESS 

• Gold Open access 

• บทความเวอร์ชัน่เดียวกนักบัของวารสาร (Final Version) สามารถเขา้ถึง ดาวน์โหลด และ น าไปใชต่้อ (reuse) อยา่งเสรีไม่จ ากดั
สิทธ์ิ ระยะเวลา และ ไม่มีค่าใชจ่้าย

• สิทธ์ิของบทความ ยงัตงเป็นของผูเ้ขียน (Author) ในการจดัเก็บหรือมีอิสระในการเผยแพร่

• สามารถเลือกตีพิมพบ์ทความไดท่ี้ วารสารประเภท Open Access  วารสารประเภท Hybrid 

• Green Open Access

• สามารถเขา้ถึง ดาวน์โหลด หรือ จดัเก็บบทความ ไดเ้ฉพาะเวอร์ชัน่ท่ีวารสารหรือส านกัพิมพก์ าหนด เช่น Pre-Print หรือ Post 

Print Version โ ซ่ึงไม่ใช่เวอร์ชัน่เดียวกนักบัทีลงพิมพอ์ยูใ่นวารสาร (Final Version) สามารถตรวจสอบไดจ้าก 
www.sherpa.ac.uk/romeo

• เขา้ถึงไดโ้ดยเสรี และ ไม่มีค่าใชจ่้าย เฉพาะบทความเวอร์ชัน่ท่ีส านกัพิมพ ์หรือ ผูใ้หทุ้นวิจยัก าหนด
• ลิขสิทธ์ิของบทความเป็นของวารสาร หรือ ส านกัพิมพ ์

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


รูปแบบวารสาร

• Open Access Journal 

• สามารถเข้าถงึบทความออนไลน์เวอร์ชัน่เดียวกนักบัวารสาร (Final Version) โดยเสรี และไม่มีคา่ใช้จ่าย

• ผู้ เขียนมีคา่ใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Article Processing Charge) 

• ไม่การก าหนด หรือ สิทธ์ิ ในการใช้บทความ 

• Subscription Journal

• การเข้าถงึบทความต้องมีคา่ใช้จ่ายจากการบอกรับสมาชิกรายปี หรือ จ่ายคา่ดาวน์โหลดเฉพาะบทความท่ีต้องการ

• ผู้ เขียนไม้ต้องไม่มีคา่ใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ 

• วารสาร หรือ ส านกัพิมพ์ เป็นเจ้าของสิทธ์ิในบทความ

• มีการก าหนด หรือ ขอบเขต การน าบทความไปใช้



รูปแบบวารสาร

• Hybrid Journal

• เป็นวารสารประเภท Subscription Journal แต่มีทางเลือก (option) ให้ผู้ เขียนเลือก ให้บทความของตวัเองเป็ Open Access

• ผู้ เขียนมีค่าใช้จ่ายในการตีพมิพ์บทความ (Article Processing Charge) 



มีความแตกต่าง ระหวา่ง OPEN ACCESS กบั SUBSCRIPTION 
JOURNAL เร่ืองคุณภาพหรือไม่

• ไมม่ีความแตกต่างกนั ทัง้การใช้การคดักรองบทความก่อนการตีพิมพ์โดยผู้ทรงคณุวฒุใินสาขา (peer review process)  

ก าหนดเวลาในการตีพิมพ์ (Issue per year)

• Open Access Journal มีค่าดชันีชีว้ดัคณุภาพวารสารท่ีส าคญั อย่าง Impact Factor เช่นเดียวกนักบั Subscription 

Journal

• Open Access Journal ได้รับการประเมนิตามเกณฑ์ในเร่ือคณุภาพ และ index ในฐานข้อมลูวารสารท่ีถกูใช้บอ่ยในทาง

วิชาการ (Citation Database)  เช่น Web of Science, Scopus เป็นต้น 



การตรวจวารสาร OPEN ACCESS เขา้ข่าย เป็น PREDATORY 
JOURNAL

• คณุรู้จกัคุ้นเคยวารสารนัน้หรือไม ่เชน่ คณุ หรือ เพ่ือนๆ เคยอา่น หรือ ใช้บทความจากวารสารหรือไม ่และอยูใ่นสาขาของคณุเองหรือไม ่

• คณุสามารถเห็นช่ือผู้ เขียน (author) ได้ง่ายจากบทความในวารสารนีห้รือไม ่หรือ สามารถตดิตอ่อีเมลผู้ เขียนทางอีเมลได้หรือไม ่และ ท่ีตดิตัง้ส านกังานของวารสาร
ชดัเจนหรือไม่

• วารสารนัน้มีอยู่ (Indexing) ในฐานข้อมลูท่ีคณุใช้สืบค้นหางานวิจยัอยูป่ระจ าหรือไม่

• วารสารนัน้เป็นสมาชิก และ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรท่ีก ากบัดแูลเร่ืองนีห้รือไม ่เชน่ COPE (Committee On Publication Ethics)

https://publicationethics.org , The Directory of Open Access Journals (DOAJ) https://doaj.org/ , Open Access 

Scholarly Publishers Association (https://oaspa.org)  และ World Association of Medical Editors

• คณุรู้จกับรรณาธิการ บอร์ดบรรณาธิการ หรือ ผู้ เขียน (author) ท่ีคณุเคยอา่นงานเขามา ก่อนหรือไม่

• นโยบายเร่ืองกระบวนการคดักรองทางวิขาการหรือ Peer review มีความชดัเจนชดัเจน

• คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่ตีพิมพ์ (Article Processing Charge) ระบไุว้ชดัเจนบนเว็บไซร์

https://publicationethics.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjSoLLf3pLjAhXMMI8KHSS2CBQQFjAAegQIBxAC&url=https://doaj.org/&usg=AOvVaw1kVuL_Nvph4Le3QoH8I-Y-


FUNDING SOURCE

• Open Science https://openscience.com/tag/funding/

• Funding for Open Access articles https://www.springernature.com/gp/open-

research/funding/articles

https://openscience.com/tag/funding/
https://www.springernature.com/gp/open-research/funding/articles
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