การขอการรับรองคุณภาพวารสาร Open Access ด้ วย DOAJ Seal
(Journal Certification by Directory of Open Access Journals Seal)
รองศาสตราจารย์ ดร.นา้ ทิพย์ วิภาวิน
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

แนวคิดของการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี ในวรรณกรรมที่เป็ นงานวิจยั ที่เรี ยกว่า Open Access (OA) มีมา
เกือบ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2000 เป็ นต้นมา โดยมุ่งหวังให้ผลการวิจยั และผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรู ปบทความ
วารสารได้รับการเผยแพร่ โดยไม่จากัดการเข้าถึงในรู ปแบบของวารสารออนไลน์ที่เป็ น Open Access Journal
ประเด็นสาคัญที่พิจารณาคือเรื่ องคุณภาพวารสารที่เป็ น Open Access มีหลายรู ปแบบ จากการประชุมของสถาบัน
สังคมเปิ ดคือ Open Society Institute (ปัจจุบนั คือ Open Society Foundation) ได้สนับสนุนหลักการของ Open
Access ในช่วงแรกเรี ยกว่า Free Online Scholarship ซึ่ งหมายถึงผลงานวิจยั ที่เผยแพร่ ออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
จากการรวมตัวของผูท้ ี่มีแนวคิดร่ วมกันจากการประชุมในครั้งนั้น ทาให้เกิดความเคลื่อนไหวในการเข้าถึงข้อมูล
แบบเสรี (Open Access Movement) ในการสนับสนุนโครงการนามานุกรมวารสารที่เปิ ดให้เข้าถึงได้โดยเสรี ที่
เรี ยกว่า DOAJ ย่อมาจาก Directory of Open Access Journals ด้วยกระแสความต้องการของหลายฝ่ ายที่ตอ้ งการ
ให้ผลงานวิจยั เผยแพร่ แก่ผใู ้ ช้ผา่ นอินเทอร์ เน็ตโดยไม่มีขอ้ จากัดการเข้าถึง กลุ่มผูน้ าการเคลื่อนไหวให้ผลงานวิจยั
เข้าถึงได้โดยเสรี ได้พฒั นาแนวปฏิบตั ิใหม่ที่ลงนามร่ วมกันในปี 2002 เรี ยกว่า Budapest Open Access Initiative
(BOAI) ในการนาแนวปฏิบตั ิ BOAI รวมถึงการกาหนดให้มีนโยบาย OA ในสถาบันการศึกษาไปใช้เพื่อให้ใน 10
ปี ต่อมา Open Access จะเป็ น Default ของผลงานวิจยั ที่ผา่ นการประเมินให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ของทุกสาขาวิชาและ
ทุกประเทศ เช่นเดียวกับ Bethesda Statement on Open Access Publishing และ Berlin Declaration on Open
Access to Knowledge in Science and Humanities ในปี 2003
ต่อมาในปี 2017 หลายองค์การที่สนับสนุนแนวคิดของการเข้าถึงโดยเสรี ได้รวมตัวกันจัดตั้งเครื อข่าย
ของหลายองค์การเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้าน Open Access และ Open Science เข้มแข็งขึ้นโดยกาหนดกรอบ
Open Science Framework เรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่ม SCOSS (The Global Sustainability Coalition for Open Science
Services) SCOSS จึงเป็ นชุมชนนักวิชาการและนักวิจยั ที่ให้บริ การทรัพยากรและบริ การเพื่อการเข้าถึง การ
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แบ่งปั น
และการประเมินงานวิจยั
ประกอบด้วยความร่ วมมือของหลายองค์การหลักที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน
งบประมาณ กิจกรรมและบริ การ
DOAJ ย่อมาจาก Directory of Open Access Journals เป็ นโครงการนามานุกรมวารสารที่เปิ ดให้เข้าถึงได้
โดยเสรี ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยลุนด์แห่งสวีเดน (Lund University) และสถาบันสังคมเปิ ด (Open Society
Institute)ภายใต้โครงการริ เริ่ ม Budapest Open Access Initiative จากการประชุม Nordic Conference ว่าด้วยการ
สื่ อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication) ในปี 2002 ต่อมาในปี 2013 DOAJ ย้ายมาอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
The Infrastructure Services for Open Access (IS4OA)ที่ต้ งั ขึ้นในปี 2012 ในสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับ Open
Citations Corpus (CCC) ในคลังสารสนเทศแบบเปิ ดในการอ้างถึง (OpenCitations.net) DOAJ มีการทาดรรชนี
และให้เข้าถึงวารสารที่มีคุณภาพสู งที่มีการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่เปิ ดให้ผใู ้ ช้เข้าถึงเนื้อหาได้โดยเสรี ใน
รู ปแบบของคลังสารสนเทศวารสาร ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการดูแล 40 % มาจากสปอนเซอร์ และ 60% มาจากสมาชิก
และสานักพิมพ์ที่เป็ นสมาชิก
DOAJ เป็ นบริ การดรรชนีวารสารวิชาการ (Journal Indexing Services) ที่ผา่ นการประเมินโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิของวารสารที่เป็ น Open Access Journals เพื่อรับรองคุณภาพของกระบวนการตามมาตรฐาน
ปัจจุบนั มีรายการวารสารในดรรชนี DOAJ จานวน 13,171 รายชื่อ (11 พฤษภาคม 2562) โดยมีวารสารที่เข้าถึงได้
10,183 รายชื่อที่เข้าถึงจากเมตะดาตาของบทความ ของวารสารจาก 130 ประเทศ จานวนกว่า 3 ล้านบทความ
DOAJ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่ งเสริ มให้วารสารวิชาการเป็ นวารสารคุณภาพที่เปิ ดให้เข้าถึงได้โดย
เสรี ปัจจุบนั มีจานวนวารสาร 13,133 ชื่อ สามารถค้นในระดับบทความได้ 10,146 ชื่อ จาก 130 ประเทศ มีจานวน
บทความ 3,946,954 รายการ DOAJ ได้รับการสนับสนุนจาก 29 สถาบันในเครื อข่าย UK’s JISC consortium เสนอ
ให้ €39,000 ต่อปี เป็ นเวลา 3 ปี ผ่านโครงการริ เริ่ ม SCOSS และเครื อข่ายสถาบัน 10 แห่ งในมหาวิทยาลัยแคลิฟอ
เนีย ได้สนับสนุนการเงินจานวน €90,000 ให้กบั โครงการ DOAJ ผ่านโครงการ SCOSS (The Global
Sustainability Coalition for Open Science Services : SCOSS) ที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ แบบ
เปิ ด (Open Science infrastructure) เครื อข่ายห้องสมุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จานวน 16 แห่งและมูลนิธิ
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติสวิส ได้สนับสนุนงบประมาณจานวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการ SCOSS
ส่ วนการแบ่งหมวดหมู่กลุ่มเนื้อหาบทความในนามานุกรม DOAJ จัดตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริ กนั
มี 20 หมวดเนื้ อหา ตัวอย่างวารสารด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ที่ผา่ นการประเมินตาม
มาตรฐาน DOAJ Seal โดยผ่านการประเมิน 7 เงื่อนไขสาคัญได้แก่
1.มีการฝากเนื้ อหาด้วยโปรแกรมการสงวนรักษาในระยะยาว
2.มีการใช้ DOI เป็ นตัวระบุวตั ถุถาวร
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3.มีการลงรายการด้วยเมตะดาตาบทความในดรรชนี DOAJ
4.มีระบบการทางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อ OJS
5.มีการอนุ ญาตให้ใช้ซ้ าหรื อผสมผสานเนื้อหาโดยระบุเงื่อนไขการนาไปใช้ประโยชน์
6.มีนโยบายการฝากและจัดเก็บข้อมูลในระบบการลงทะเบียน
7.มีการอนุ ญาตให้ผแู ้ ต่งหรื อผูเ้ ขียนบทความถือลิขสิ ทธิ์ ในบทความโดยไม่มีขอ้ จากัด
ตัวอย่างวารสารด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ที่ผา่ นการประเมินและได้รับการรับรอง
DOAJ Seal เช่น วารสาร Informaatiotutkimus, Biblios, Publications, Liber Quarterly, JLIS.it, Evidence Based
Library and Information Practice, Pennsylvania Libraries : Research & Practices โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 1 วารสารด้ านบรรณารั กษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน DOAJ Seal

ภาพที่ 2 ตัวอย่ างวารสารที่ได้ รับการรั บรอง DOAJ Seal

ภาพที่ 3 เครื่ องหมายที่เป็ นตรารั บรองคุณภาพวารสาร DOAJ Seal

ปัจจุบนั มีจานวนวารสารในดรรชนี DOAJ ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ DOAJ Seal
จากการศึกษาเรื่ อง วารสาร Open Access ควรได้รับการรับรองหรื อไม่ : กรณี ศึกษาดัชนีอา้ งอิงวารสารไทย
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(Wipawin and others 2018) จากการคัดเลือกวารสารในดัชนีอา้ งอิงวารสารไทยจานวน 38 รายชื่อ ที่ได้รับการ
บรรจุในฐานข้อมูล SCOPUS แล้ว พบว่ายังไม่มีวารสารที่ผา่ นการรับรองตามเงื่อนไขทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
วารสาร 3 ชื่อที่ผา่ นการรับรองตามเงื่อนไข 6 ด้านได้แก่ Agricultural and Natural Resources Journal
และ Kasetsart Journal of Social Science ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Asian Biomedicine โดยมีทีม
บรรณาธิการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝากไว้ ในคลัง
จัดเก็บเนือ้ หา
(38)
2

มี DOI
(38)
10

มีเมตะดาตา
ใช้ ระบบ
ใช้ ข้อมูลซา้ ได้ มีนโยบายการ
บทความ
จัดการเช่ น
(38)
ฝากข้ อมูล (38)
(38)
OJS (38)
38
11
1
3
ภาพที่ 4 ความพร้ อมของวารสารใน SCOPUS ที่อยู่ใน TCI

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 5 ตัวอย่ างวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้ อมูล SCOPUS
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ลิขสิ ทธิ์ เป็ น
ของผู้เขียน
(38)
3

ดังนั้น
ประเด็นสาคัญของการเตรี ยมความพร้ อมของวารสารไทยในการขอการรั บรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลของวารสารทีเ่ ปิ ดให้ เข้ าถึงแบบเสรีทเี่ รียกว่า DOAJ Seal มีสิ่งที่ตอ้ งดาเนินการ ดังนี้
1.การมีระบบคลังสารสนเทศกลางในการจดทะเบียนการจัดเก็บวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้งาน
ในระยะยาว อาจดาเนินการโดย สานักหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index, TCI) หรื อ สานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) หรื อ ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ใน
ลักษณะเดียวกับระบบ LOCKSS (Lot Of Copy Keep Stuff Safe) , CLOCKSS (Controlled LOCKSS)
2.การมีหน่วยงานกลางแห่งชาติที่สนับสนุนการขอเลขตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifier : PI ) เช่นตัว
บ่งชี้ถาวร DOI (Digital Object Identifier) ภายใต้การบริ การของ CrossRef ที่รับลงทะเบียนการขอรหัส DOI
สาหรับการจัดเก็บเมตะดาตาและอ้างอิงผลงานบทความวารสาร หรื อตัวบ่งชี้ถาวรอื่นในลักษณะเดียวกัน
3.การลงรายการข้อมูลบทความวารสารด้วยเมตะดาตาตามมาตรฐาน Dublin Core เพื่อให้สามารถ
ส่ งออกข้อมูล เมตะดาตา สาหรับจัดทาดรรชนีกบั DOAJ ในลักษณะของการลงรายการผ่านการพิมพ์ตรงใน
ระบบ DOAJ หรื อ กรณี ใช้ ระบบ Open Journal System (OJS) จะสามารถ export เมตะดาตา ชุดบทความ และ
นาเข้าระบบ DOAJ ในรู ปแบบไฟล์ xmlได้ทนั ที
4.การกาหนดสัญลักษณ์ของสัญญาอนุญาต Creative Commons licenses (CC) บนหน้าบทความ เพื่อให้
สิ ทธิ์ กบั ระบบการทางานอัตโนมัติของฐานข้อมูลอื่น สามารถใช้โปรแกรมเว็บครอว์เลอร์ (Web Crawler) อ่าน
และเข้าถึงหน้าบทความได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนั้น
5.การกาหนดสัญญาอนุญาตให้สามารถนาบทความไปใช้ซ้ าหรื อดัดแปลงเนื้ อหาโดยระบุเงื่อนไขการ
นาไปใช้ประโยชน์ ตามข้อกาหนด วารสารต้องยินยอมที่จะมอบสิ ทธิ์ ในการนาบทความไปเผยแพร่ ดัดแปลง
แก้ไขเนื้อหาได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งเป็ นหลักจริ ยธรรมทางวิชาการ ทั้งนี้สัญญาอนุญาตต้องอยูใ่ นลักษณะ
ของ
- CC BY การอนุญาตให้นาไปใช้ในทุกรู ปแบบ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา
- CC BY-SA การอนุ ญาตให้นาไปใช้ทุกรู ปแบบ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และ ต้องอนุญาตต่อในแบบ
เดียวกัน
- CC BY-NC การอนุ ญาตให้นาไปใช้ทุกรู ปแบบ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และห้ามนาไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์
หากไม่ได้รับการอนุ ญาต
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6.การมีฐานข้อมูลกลางหรื อคลังสารสนเทศกลางที่รวบรวมนโยบายการฝากและจัดเก็บข้อมูล
ของ
สานักพิมพ์หรื อหน่วยงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวารสาร อาทิ เช่น Sherpa/Romeo หรื อ ระบบอื่นเพื่อนา
นโยบายลิขสิ ทธิ์ และการจัดเก็บข้อมูล (copyright policies & self-archiving) ในรู ปแบบวารสาร OA
7.การอนุ ญาตให้ผแู ้ ต่งหรื อผูเ้ ขียนบทความถือลิขสิ ทธิ์ ในบทความที่เขียน กล่าวคือลิขสิ ทธิ์ บทความเป็ น
ของผูแ้ ต่ง ไม่ใช่ของหน่วยงานที่จดั ทาวารสาร เนื่องจากในวารสารแบบเปิ ดของต่างประเทศ ผูแ้ ต่งเป็ นผูเ้ สี ย
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ซ่ ึ งรวมถึงการประเมินบทความโดยผูท้ รงคุณวุฒิตามกระบวนการจัดพิมพ์
จึงได้รับ
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของบทความ
ด้วยเหตุน้ ี DOAJ จึงเป็ นระบบดรรชนีบทความวารสาร ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของโครงสร้างพื้นฐานในการ
จัดการกรอบการพัฒนาวิทยาศาสตร์แบบเปิ ด (Open Science Framework) และเป็ นสาธารณะ ดังนี้
กรอบ Open Science
ตัวอย่างของบริการและกิจกรรม
Identification ระบุตวั บ่งชี้ถาวร, เมตะดาตา
ORCID, FundREF, DOI
Journal Indexing Services ระบบดรรชนีบทความ DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAB (Directory of Open Access Books)
วารสารในแพลตฟอร์ มที่ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึง
PubMed
Policy Indexing ดรรชนีนโยบายการจัดเก็บข้อมูล
SHERPA (Juliet, RoMeo), OpenDOAR
Repository services
DSpace, Eprints, Europe PubMed Services
คลังสารสนเทศดิจิทลั ที่จดั เก็บผลการวิจยั
ArXiv, Zenodo, Federo
OA publishing services ระบบที่เป็ นแพลตฟอร์มการ Open Journal System (OJS)
จัดการวารสาร
Impact metrics (citations) เมตริ กการวัดผลกระทบหรื อ IRUS UK, ROBOT
การอ้างถึง
สรุ ปได้วา่ การขอการรับรองคุณภาพวารสารที่เป็ น Open Access ตามมาตรฐาน DOAJ Seal จะต้องมีการ
เตรี ยมการอย่างเป็ นระบบเพื่อสนับสนุนแนวคิดการเข้าถึงแบบเสรี ท้ งั ในด้านนโยบาย
ด้านระบบการจัดการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ การลงรายการเมตะดาตาระดับบทความและการลงทะเบียนตัวระบุวตั ถุถาวร เพื่อ
ประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะยาว และประเด็นสาคัญคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผูจ้ ดั ทา
วารสารไทยในการมอบลิขสิ ทธิ์ ให้กบั ผูเ้ ขียนบทความหรื อผูแ้ ต่ง
เพื่อให้ผใู ้ ช้นาความรู ้จากบทความไปใช้
ประโยชน์ในการต่อยอดความรู ้ได้ตามแนวคิดการเข้าถึงโดยเสรี อย่างแท้จริ ง
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