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• สไลดประกอบสามารถดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย:  

https://pbunyavejchewin.com/teaching-documents/

หอง 232 ช้ัน 2 อาคารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

อีเมล : thammasat.tuhip@gmail.com
เฟสบุค : https://web.facebook.com/TUHIPIEAS/

หนวยวิจัยดานประวัติศาสตรและการเมืองระหวางประเทศ
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



การอางอิงในรูปแบบ APA

ภูวิน บุณยะเวชชีวิน. (2564). สัมมนาออนไลน 
เรื่อง วารสารเมกะ (Mega-Journal) [สไลด 

PowerPoint]. TU-HIP Research4All.

https://www.facebook.com/TUHIPIEAS

สไลดประกอบการสัมมนาออนไลนน้ี สามารถนําไปใชเพ่ือการเรียนการ

สอน ตลอดจนประโยชนทางวิชาการ ท้ังน้ี โดยระบุแหลงท่ีมาใหชัดเจน 

ดังตัวอยาง

การอางองิ
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ความเปล่ียนแปลงและ
แนวโนมในระดับประเทศ

ความเปล่ียนแปลงและ
แนวโนมในระดับโลก

ความจําเปนเรงดวน
และความทาทาย
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ความเปลี่ยนแปลง แนวโนม และความจําเปนเรงดวน
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

01
ความเปล่ียนแปลงและแนวโนมในระดับโลก
• โลกาภิวัตนทางวิชาการ

• ตัวชี้วัดสากล : คา Q (Scopus) และ คา Impact Factor (Web of Science)

• วัฒนธรรม “ตีพิมพ หรือ แตกดับ” (Publish or Perish Culture)

02
ความเปล่ียนแปลงและแนวโนมในระดับประเทศ
• มหาวิทยาลัยรับเอาตัวชี้วัดสากลมาใชประกอบการประเมินในหลายระดับ 

• เปนเง่ือนไขในการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ / กําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น

• เปนเง่ือนไขในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

03
ความจําเปนเรงดวน
• บางมหาวิทยาลัยเร่ิมเลิกจางบุคลากรสายวิชาการ โดยการไมมีผลงานตีพิมพเปนเหตุผลหน่ึง

• บทความตีพิมพในวารสาร Scopus และ/หรือ WoS เปนหน่ึงในเกณฑประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน และตอสัญญาจาง



ความทาทาย
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

01
ไทยติด Top 20 
ประเทศที่มี % ของบทความตีพิมพลง 
“วารสารปลอม” (Predatory Journal) 
ในฐานขอมูล SCOPUS มากที่สุดใน
โลก!

Vít Macháček and Martin Srholec, “Predatory 
Publishing in Scopus: Evidence on Cross-
Country Differences,” Scientometrics 126, no. 
3 (July 2021): pp. 1897-1921.



ความทาทาย
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

ไทยติด Top 20 
ประเทศที่มี % ของบทความตีพิมพลง “วารสารปลอม” 
(Predatory Journal) ในฐานขอมูล SCOPUS มากที่สุดในโลก!

• รูเทาไมถึงการ ไมรูเทาทัน “นักตมตุนและองคกรมิจฉาชีพ”

• รูวาเขาหลอก แตเต็มใจใหหลอก

• ในระดับบุคคล ขาดความรูและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวารสารวิชาการ ฐานขอมูลดัชนีสากล และจริยธรรมการ

ตีพิมพ (Publication Ethics)

• ในระดับบุคคล นักวิชาการไทยจํานวนหนึ ่งที ่มากพอสมควร ขาดความเปนนักวิชาการอาชีพ (Academic 

Professionalism)

• ในระดับโครงสราง มหาวิทยาลัยไทยขาดกลไกตรวจสอบกล่ันกรอง และขาดบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญ

เก่ียวกับกระบวนการผลิตผลงานวิชาการในระดับสากล ตลอดจนพลวัตในโลกวิชาการสากล 
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Mega-Journal คืออะไร?
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ที่มาและเสนเวลา

ลักษณะทั่วไป
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ลักษณะทั่วไป
Mega -Journa l  คืออะ ไร?

ลักษณะทั่วไปของวารสารประเภท MEGA-JOURNAL
ดัดแปลงจาก Bo-Christer Björk, “Evolution of the Scholarly 
Mega-Journal, 2006–2017,” PeerJ 6 (September 2018), 2.

MEGA-JOURNAL

ลักษณะหลัก

ลักษณะรอง

ครอบคลุม
หลาย

สาขาวิชา
ประเมินเฉพาะ
ความถูกตอง
ทางการวิจัย
และวิธีวิทยา

ONLINE &
OPEN ACCESS

อํานวยความ
สะดวกในการ

จัดรูปแบบ
ตนฉบับ

กระบวนการ
จัดพิมพ-เผยแพร 

รวดเร็ว

สํานักพิมพ
มีชื่อเสียง

พิมพหลาย
ฉบับ/ป

แตละฉบับมี
บทความ

จํานวนมาก

ARTICLE 
PROCESSING 

CHARGE
(APC)

อยูในฐานขอมูล 
SCOPUS
และ/หรือ

ESCI (WoS)



ที่มาและเสนเวลา
Mega -Journa l  คืออะ ไร?

จํานวนบทความวิจัยตีพิมพ
จํานวนบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสารประเภท Mega-Journal 

ระหวางป 2010–2017

ท่ีมา
Bo-Christer Björk, “Evolution of the 
Scholarly Mega-Journal, 2006–2017,” 
PeerJ 6 (September 2018), 4.



ที่มาและเสนเวลา
Mega -Journa l  คืออะ ไร?

วารสาร PLOS ONE

ซ่ึงเปนวารสารพหุสาขาวิชาเปดตัวในป 

2006 โดยยกจุดเด นที ่การประเมิน

เฉพาะความถูกตองแมนยําทางการ

วิจัยและจริยธรรม แทนที ่นัยสําคัญ

และคุณูปการทางปญญาตอสาขาวิชา

PLOS ONE เปดตัว

MDPI (Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute) ถูกจัดใหอยูใน 
Beall’s List กอนจะไดรับการปลด
ออกจากรายการดังกลาวในป 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/MDPI
#Controversies

MDPI ขึ้น BEALL’S LIST

Jeffrey Beall ถูกกดดันจากตนสังกัด

ใหยุติ Beall's List of Potential 

Predatory Journals and Publishers

โดยเป นผลจากแรงกดดันจากผู

จัดพิมพ ท ี ่ถ ูกข ึ ้นรายการว า เป น 

สนพ./วารสารปลอม

BEALL’S LIST ปดตัว

Vít Macháček and Martin Srholec, “Predatory 
Publishing in Scopus: Evidence on Cross-Country 
Differences,” Scientometrics 126, no. 3 (July 
2021).

ไทยติด TOP 20
ประเทศที่มีรอยละของจํานวนบทความ
ดาน “สังคมศาสตร” ตีพิมพลงวารสาร
ปลอมมากที่สุด ในฐานขอมูล SCOPUS

2006

2014

2017

2018

2021



ขอดี-ขอเสีย
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ขอเสีย

ขอดี
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การประเมินมักใชเวลาไมนาน
4-5 อาทิตยสําหรับ FIRST DECISION

ระยะเวลาจาก SUBMISSION ถึง ACCEPTANCE 
ประมาณ 4-6 เดือน หรือนอยกวา

เผยแพรออนไลนภายใน 1-2 อาทิตย 
และปรากฏในฐานขอมูลดัชนีคอนขางเร็ว

ACCEPTANCE RATE โดยเฉล่ีย 50-55% (2019) 

ประเมินเฉพาะความถูกตองแมนยาํทางการวิจัย
และวิธีวิทยา (SCIENTIFIC SOUNDNESS ONLY)

ขอจํากัดเกี่ยวกบัตนฉบับนอย เชน ไมกําหนด
จํานวนคํา และจํานวนรายการอางอิง

ไมมีหลักเกณฑบังคับเร่ืองรูปแบบ อาทิ ระบบ
อางอิง และ US/BRITISH ENG

มีบริการจัดรูปแบบใหหลังจากไดตอบรับ
ตีพิมพและชําระคา APC แลว

บทความตีพิมพ เขาถึงไดโดยไมเสียคาใชจาย 
เพิ่มโอกาสทีง่านอ่ืนจะอางอิง

มี ALTMETRICS ตัวช้ีวัดผลกระทบแบบใหม 
อาทิ การถูกแชรใน SOCIAL MEDIA 

ขอดี ขอดี

ขอดี
ขอดี -ขอ เสีย

FA
ST

ER
EA

SI
ER

FLEXIBLE
VISIBLE



Bo-Christer Bjórk, “Acceptance Rates of Scholarly Peer-Reviewed Journals: 
A Literature Survey,” El Profesional De La Información 28, no. 4 (2019), 6.

ขอดี
ขอดี -ขอ เสีย

ACCEPTANCE RATES



ขอเสีย
ขอดี -ขอ เสีย

ขอเสีย

คาธรรมเนียมตีพิมพ 
(APC) คอนขางสูง

บางวารสารมีระบบการประเมิน
ที่ไมสอดรับกับหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัยไทย

ยังไมแพรหลายในชุมชนวิชาการดานมนุษย
ศาสตร-สังคมศาสตร ทําใหบางคร้ังถูก

เขาใจผิดวาเปน PREDATORY JOURNAL

ผูเขียนตองคัดเลือกวารสารอยาง
ระมัดระวัง ไมสับสนระหวาง MEGA 

JOURNAL กับ PREDATORY JOURNAL

บอยคร้ังถูกมองดวยนัยเชิงลบจาก
นักวิชาการหวัเกา ในทํานอง ‘จายครบจบแน’

สนพ. MEGA-JOURNAL บาง
แหงมีประวัติทางลบ อาท ิMDPI



รายชื่อ Mega-Journals
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คาธรรมเนียม
(APC)

รายช่ือวารสาร ฐานขอมูลดัชนี
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รายชื่อวารสาร คาธรรมเนียม (APC) และฐานขอมูลดัชนี
ราย ช่ือ  Mega -Journa ls

รายชื่อวารสาร APC* SCOPUS SJR
(SJR Quartiles)

PLOS ONE
(Public Library of Science)

Scientific Reports 
(Nature)

PeerJ (PeerJ Inc.)

Heliyon (Elsevier)

SAGE Open (SAGE)

Humanities and Social 
Sciences Communications 
(Nature)

WoS
(ไมรวม ESCI)

$1,749
฿56,872

€1,690
฿65,268

$1,195
฿38,857

$1,750
฿56,904

$1200
฿39,020

€1,060
฿40,937

* อัตราแลกเปล่ียนโดยประมาณ วันท่ี 11 ก.ค. 2564



รายชื่อวารสาร คาธรรมเนียม (APC) และฐานขอมูลดัชนี
ราย ช่ือ  Mega -Journa ls

รายชื่อวารสาร APC* SCOPUS SJR
(SJR Quartiles)

Cogent Social Sciences 
(Routledge)**

Cogent Arts and 
Humanities (Routledge)

Social Sciences (MDPI)**

WoS
(ไมรวม ESCI)

$1,200
฿39,020

$1,000
฿32,517

1200 CHF
฿42,691

* อัตราแลกเปล่ียนโดยประมาณ วันท่ี 11 ก.ค. 2564

** โปรดศึกษาประวัติของวารสารกอนตัดสินใจ โดยเฉพาะขอวิจารณทางลบเก่ียวกับกรณีตาง ๆ ในอดีต



ตัวอยาง: วารสาร Heliyon
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ตัวอยางความเห็น
ของผูประเมิน

ประสบการณ
ในฐานะผูเขียน
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ประสบการณในฐานะผูเขียน
ตัวอย าง :  วารสาร Hel i yon

Poowin Bunyavejchewin and Ketsarin Sirichuanjun, “How 
Regime Type and Governance Quality Affect Policy 
Responses to COVID-19: A Preliminary Analysis,” Heliyon 7, 
no. 2 (2021), e06349.

ระยะเวลา (สง-FIRST DECISION): 37 วัน

ระยะเวลา (สง-ไดตอบรับตีพิมพ): 109 วัน

กระบวนการจัดพิมพ เผยแพร (IN PRESS): 4 วัน

ขอมูลปรากฏในฐานขอมูล SCOPUS: 3 อาทิตย

คา APC: $1,750



ตัวอยางความเห็นของผูประเมิน
ตัวอย าง :  วารสาร Hel i yon



ทางเลือกอื่น
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รายช่ือวารสาร
ที่สมควรพิจารณา
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รายชื่อวารสารที่สมควรพิจารณา
ทางเลือก อ่ืน

รายชื่อวารสาร APC* SCOPUS SJR
(SJR Quartiles)

Kasetsart Journal–Social 
Sciences (KURDI)
Pertanika Journal of Social 
Sciences & Humanities 
(UPM)
Asia-Pacific Social 
Science Review (DLSU)

WoS
(ไมรวม ESCI)

$100
฿3,251

$250
฿8,129

* อัตราแลกเปล่ียนโดยประมาณ วันท่ี 11 ก.ค. 2564
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