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1. ทบทวนการใชว้ารสาร 

 วารสารใดที่เราใชบ้่อยหรือเป็นประจ  าในการตดิตาม การพฒันา 

หรือความกา้วหนา้ทางศิลปวิทยาการในสาขาของเรา 

 วารสารใดที่นกัวิจยั หรือผูแ้ตง่ท่ีมีช่ือเสียงในสาขาของเราใช ้

 วารสารใดบา้งท่ีบุคลากรในหน่วยงาน หรือองคก์รที่เราอยูเ่คย

ตพีิมพ ์

• ตรวจสอบวารสารกบัอาจารยท่ี์ปรกึษา หรอืเพื่ อนรว่มงาน ถงึ

วารสารท่ีมีผลคะแนนตอ่การเลื่ อนต า่แหน่ง หรอืใหค่้าตอบแทนท่ีดี 
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2. พิจารณาขอบเขตเน้ือหาของวารสารตอ่ความสนใจของผูอ้า่น 

 หากก าหนดเป้าหมายถึงกลุ่มผูอ้า่นหรือผูใ้ชว้ารสารระดบันานาชาต ิ

ใหเ้ลือกวารสารท่ีมุ่งเนน้ขอบเขตเน้ือหาแนวกวา้งเป็นสากล 

 หากก าหนดผูอ้า่นเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเฉพาะสาขา ใหเ้ลือกวารสาร

มุ่งเนน้ขอบเขตเน้ือหาเฉพาะทางสาขา 

• ดจูากเว็บไซตข์องวารสารน้ัน (aim  and scope) 

 ทบทวนจากวารฉบบัเก่า เพ่ือประเมินขอบเขตเน้ือหาของวารสาร 

(Web of Science)  
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3. การประเมินคุณภาพวารสารจาก Impact และ Ranking 

 ปัจจยัเรื่อง Impact และ Ranking ของวารสาร ใชเ้ป็นค่าที่ใช้

บ่งช้ีเรื่องคุณภาพของวารสารนั้นๆ 

 ตวัอยา่งค่าการช้ีวดัท่ีเป็นเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพวารสาร 

 ค่าเฉล่ียจ  านวนครั้งของการอา้งอิงตอ่บทความในช่วงระยะเวลา

หน่ึงเวลาท่ีก าหนด (Impact Factor) 

 จ  านวนบทความที่ตพีิมพใ์นแตล่ะปี  

 การประเมินช่วงอายุเฉล่ียของการใชว้าสาร (cited half 

life) 
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3. การประเมินคณุภาพวารสารจาก Impact และ Ranking (ตอ่) 

 ค่า h index  

 ตวัอยา่งเครื่องมือที่ใชใ้นการช่วยประเมิน 

• Journal Citation Reports 

• Web Of Science 

• SCImago 

• Scopus Journal Analyzer 

• eigenFACTOR 
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4. สถานะการมีอยูข่องวารสาร (Index) อยูใ่นฐานขอ้มูลวารสาร

อา้งอิงที่ส  าคญั (Citation Databases)   

 ใชเ้พื่อประเมินคุณภาพวารสาร โดยการตรวจสอบสถานะIndex 

และ ระยะเวลาที่ index ในฐานขอ้วารสารอา้งอิงที่ส  าคญัและเป็น

ที่ยอมรบักนัในวงการศึกษาวิจยั เช่น 

• Web of science 

• Scopus 

• Google Scholar เป็นตน้ 
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5. ขอ้มูลเก่ียวกบัวารสาร 

 จ  านวนปีที่ตพีิมพ ์

 ดูจากการยมืส าหรบัวารสารตวัเล่ม หรือ การ 

Download/ejournals   

 ภาษาตน้ฉบบัที่ตพีิมพ ์

 ความถ่ีของการตพีิมพ ์

 ตพีิมพใ์นรูปแบบใด อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic) /ตวัเล่ม 

(Print) 
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6. Acception /Rejection Rate 

 ใชเ้ป็นตวัวดัถึงโอกาสท่ีจะไดต้พิีมพใ์นวารสารนั้น 

 วารสารเฉพาะสาขามีแนวโนม้ว่าจะมีอตัราต า่กว่าวารสารทัว่ไป 
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7. สถานะวารสารประเภท Peer Review  

 Peer Review คอื กระบวนการทางวชิา ท่ีวารสารไดจ้ดัใหมี้

ผ ูเ้ชี่ ยวชาญส าหรบัแตล่ะสาขาเป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบ อ่านบทความ 

และลงความเห็นหรอืตดัสินใหบ้ทความดงักลา่ว ยอมรบัใหต้ีพิมพ ์

(accepted)  หรอื ปฎเิสธการตีพิมพ ์(rejected) หรอื 

สง่กลบัไปใหแ้กไ้ขเพิ่ มเติม (revised) 

 วารสารที่มีคณะกรรมการกลัน่กรองผลงานก่อนการตพีิมพ ์จะช่วย

คดักรองเรื่องคุณภาพวารสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
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8. ระยะเวลาของกระบวนการพิจารณากลัน่กรองโดยผูท้รงคณุวุฒิ 

(peer review process)  

 ตววจสอบระยะเวลาเฉลี่ยในการสง่บทความตพีิมพ ์(submit) 

 ตรวจสอบะยะเวลาตัง้แตส่ง่บทความถึงการปฎิเสธการตพิีมพ ์

 การแจง้เตือนถึงผูเ้ขียนว่าบทความไดร้บัการยอมรบัและ เม่ือยอมรบั

แลว้ใชเ้วลานานเทา่ไหรบ่ทความดงักลา่วถึงไดต้ีพิมพ ์

 การถ่ีในการตพีิมพ ์(issue per year) ขั้นตอนการ review 

ส าหรบัวารสารที่ตพิีมพ ์3 เดือนครัง้ น่าจะมีแนวโนม้นานกว่าวารสารท่ี
ตีพิมพท์ุกเดือน 

• ดูจาก Web site 

• ติดต่อ Editor 
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9. ช่ือเสียงของส านกัพิมพ,์ วารสาร, บรรณาธิการ  

     และบอรด์บรรณาธิการ 

 ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการพิจารณาถึงคุณภาพของวารสาร 

• ตรวจสอบไดจ้ากเว็บไซดข์องวารสาร 

• สอบถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ เพื่อนนักวจิยั 
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10. ประเภทของตน้ฉบบั (Manuscript)  

 วารสารบางช่ือเลือกยอมรบับทความตน้ฉบบัเฉพาะบางประเภท

เทา่นั้น เช่น review article เป็นตน้  

• ตรวจสอบไดจ้ากเว็บไซดข์องวารสาร 
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11. ค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

 ค่า review บทความ 

 ค่าด าเนินการตา่งๆ เช่น รูปสี สื่อประสมอื่นๆ 

 ค่าจดัท าบรรณานุกรม เป็นตน้ 

 ค่าเปิดใหบ้ทความสามารถเขา้ถึงหรืออ่านไดฟ้รี (Open 

access)  

 ค่าใชจ้า่ยการตพีิมพว์ารสารประเภท Open access 
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11. ค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

 ค่า review บทความ 

 ค่าด าเนินการตา่งๆ เช่น รูปสี สื่อประสมอื่นๆ 

 ค่าจดัท าบรรณานุกรม เป็นตน้ 

 ค่าเปิดใหบ้ทความสามารถเขา้ถึงหรืออ่านไดฟ้รี (Open 

access)  

 ค่าใชจ้า่ยการตพีิมพว์ารสารประเภท Open access 
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Open access journals  

 ใหบ้ริการเขา้ถึงบทความในวารสารฟรีโดยไม่ค่าใชจ้า่ย 

 สว่นใหญจ่ะเป็นรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส ์และเน้ือหาตา่งๆของ

วารสารเปิดใหเ้ขา้ใชไ้ดฟ้รีผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ต  

 ไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงินจากการเรียกเก็บค่าตพีิมพบ์ทความ

จากผูท้ี่ตอ้งการตพีิมพ ์(อาจไดร้บัมาจากสถาบนัท่ีผูน้ั้นสงักดัอยูห่รือ

เจา้ของเงินทุนวิจยั ซ่ึงวารสารประเภทน้ีจงึเรียกกนัว่า “gold journals)” 
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12. Rights For Author : การก าหนดสิทธ์ิโดยส านกัพิมพใ์น

บทความที่ตีพิมพใ์หแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของบทความ (Author) ใน

การจดัเผยแพรบ่นอินเตอรเ์พื่อการเขา้ถึงบทความโดยไม่มี

ค่าใชจ้า่ย 

 Open access repositories 

 Embargoes   
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Open access repositories หมายถึง ขอบเขตของสิทธ์ิในจดัเก็บ

บทความน้ันไว ้เพ่ือการเผยแพร่และ เปิดใหเ้ขา้ถึงบทความน้ันฟรีบน

อินเตอรเ์น็ต ท่ีผูเ้ป็นเจา้ของบทความ (Author) พึ่งกระท าได ้ 

“RoMEO (www.sherpa.ac.uk/romeo) ไดจ้ดัท ารหสัสีในการแบ่งกลุ่มวารสารตาม

ขอบเขตของสิทธ์ิไวด้งัน้ี” 

          สีขาว (White journals) หมายถึง ส านักพิมพไ์มย่นิยอมใหสิ้ทธ์ิใดๆ     

          เลยแกเ่จา้ของผลงานตีพิมพใ์นการจดัเก็บผลงานตวัเองบนอินเตอรเ์น็ต 

 

 

 

สีเหลือง (yellow journals) หมายถึง ส านักพิมพย์นิยอมใหสิ้ทธ์ิแกเ่จา้ของ

ผลงานตีพิมพใ์นการจดัเก็บผลงานตวัเองบนอินเตอรเ์น็ต และเปิดใหเ้ขา้ถึง 

ไดฟ้รี เฉพาะบทความฉบบัรา่ง (draft) เท่าน้ัน 
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Open access repositories  

       สีน ้าเงิน (Blue Journals) หมายถึง ส านักพิมพอ์นุญาตใหเ้จา้ของผลงานตีพิมพ ์

ท าการจดัเก็บผลงานตวัเองบนอินเตอรเ์น็ตและใหเ้ขา้ถึงไดฟ้รี เฉพาะบทความ

ฉบบัสมบุรณ(์ author’s final version or postprint) ท่ีไดผ่้านขั้นตอนตรวจสอบ

และแกไ้ขตามค าแนะน าของส านักพิมพเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ หรือ รปูแบบ PDF 

ท่ีพรอ้มตีพิมพใ์นวารสารเท่าน้ัน 

สีเขียว (Green Journals)  หมายถึง ส านักพิมพอ์นุญาตใหเ้จา้ของผลงานตีพิมพ์

ท าการจดัเก็บผลงานตวัเองบนอินเตอรเ์น็ตและเปิดใหเ้ขา้ถึงไดฟ้รี ทั้งบทความ

ฉบบัรา่ง(draft or preprint)  และ บทความฉบบัสมบุรณ(์author’s final version 

or postprint) ท่ีไดผ่้านขั้นตอนตรวจสอบและแกไ้ขตามค าแนะน าของส านักพิมพ์

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ หรือ รปูแบบ PDF ท่ีพรอ้มตีพิมพใ์นวารสาร  



กลยุทธการเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือการตีพิมพ ์

Embargoes        

ปี 2006 ส านักพิมพก์ารก าหนดชว่งเวลาส าหรบัสิทธ์ิในการจดัเก็บและเปิดใหเ้ขา้ถึง

ผลงานทีตีพิมพฟ์รีบนอินเตอร ์ใหแ้ก่เจา้ผลงาน เช่น 6, 12, 18, 24 เดือน หรือ นาน

กวา่น้ัน….  

>> เช่น!! วารสารน้ันเป็นแบบ green journals และ Embargoes เท่ากบั 12 เดือน  

= วารสารน้ันก าหนดไวว้า่ บทความฉบบัรา่งและ บทความฉบบัสมบรูณ ์จะน ามา     

   เผยแพรบ่นอินเตอรเ์น็ตและบริการเขา้ถึงฟรีได ้หลงัจากบทความน้ันตีพิมพเ์ผยแพร่ 

   ไปแลว้ในวารสาร 12 เดือน 
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