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วตัถปุระสงคข์องการบรรยาย

 เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั SJR และดชันชีีว้ดั Journal 
Performance Metrics ชนดิตา่งๆทีน่ยิมใชใ้นการPerformance Metrics ชนดตางๆทนยมใชในการ
ประเมนิคณุภาพวารสารทางวชิาการ ตามหลกัสากล

 เพือ่ใหผู้บ้รหิาร อาจารย ์และบคุลากรของมหาวทิยาลยั
ทีร่ับผดิชอบดา้นงานวจิัย สามารถนําความรูไ้ป
ป ใ์ชใ้ ป ิ ิ ั ี่ ี ิ ์ประยกุตใ์ชในการประเมนิคณุภาพงานวจิยัทตีพีมิพ ์
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและตวับง่ชี ้สําหรับการ
ประเมนิคณภาพภายนอกระดบัอดมศกึษารอบสามประเมนคณุภาพภายนอกระดบอดุมศกษารอบสาม 
(พ.ศ.2554-2558) โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) – สมศ.



เกณฑก์ารประเมนิคณภาพงานวจิยัทีต่พีมิพ์เกณฑการประเมนคณุภาพงานวจยทตพมพ
ตามมาตรฐานและตวับง่ชีก้ารประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

(2554-2558) ของ สมศ.



เกณฑว์ารสารวชิาการระดบัชาต ิของ สมศ.

 วารสารทีป่รากฎในฐานขอ้มลู TCI มคีา่นํา้หนกั 0.25
ื่ ไ ้ ็ ไ ์ ์ ั ี ้ ิ ตรวจสอบรายชอืวารสาร ไดจ้ากเว็บไซตข์องศนูยด์ชัน ีการอา้งองิ

วารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre - TCI) 
http://tci.trf.or.thhttp://tci.trf.or.th

 วารสารทีป่รากฎอยูใ่นประกาศของ สมศ. มคีา่นํา้หนกั 0.50 ฎ ู
 ตรวจสอบรายชือ่ไดจ้ากเว็บไซตข์อง สมศ. 
http://www.onesqa.or.th เลอืกหวัขอ้ ดาวนโ์หลด 

     ระดบัอดุมศกึษา  บญัชรีายชือ่วารสารวชิาการ (List of  
Approved National/International Journals)



เว็บไซต ์TCI - http://tci.trf.or.th



เว็บไซต ์สมศ - http://www.onesqa.or.th



บญัชรีายชือ่วารสารวชิาการ (List of Approved 
National/International Journals)National/International Journals) 



เกณฑว์ารสารวชิาการระดบันานาชาต ิของ สมศ.

 วารสารทีป่รากฎอยูใ่นประกาศของ สมศ. มคีา่        
ํ ้ ั 0 75นําหนกั 0.75 
 ตรวจสอบรายชือ่วารสารไดจ้ากเว็บไซตข์อง สมศ. 

http://www onesqa or thhttp://www.onesqa.or.th
 วารสารทีป่รากฎในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

SJR มคีา่นํา้หนกั 0.75 (Q3, Q4) และคา่นํา้หนกัSJR  มคานาหนก 0.75 (Q3, Q4) และคานาหนก 
1.00 (Q1, Q2)
 ตรวจสอบรายชือ่วารสารและคา่ Quartile (Q) ไดจ้าก  Q (Q)
เว็บไซต์ SJR - SCImago Journal & Country Rank 
http://www.scimagojr.com



เว็บไซต ์SJR http://scimagojr.com (ฟร)ี



เกณฑว์ารสารวชิาการระดบันานาชาต ิของ สมศ.

 วารสารทีป่รากฎในฐานขอ้มลู ISI มคีา่นํา้หนกั 1.00
ื่ ไ ้ M t J l Li t ิ ั Th ตรวจสอบรายชอืไดจ้าก Master Journal List ของบรษิัท Thomson    

ทีเ่ว็บไซต ์http://science.thomsonreuters.com/mjl/ โดยเลอืก
เฉพาะฐานขอ้มลูในกลุม่ของ Web of Science ไดแ้ก่
 Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)
 Science Citation Index Expanded (Web of Science)
 Social Sciences Citation Index (Web of Science)

หรอืตรวจสอบจากฐานขอ้มลู ISI Web of Knowledge -
Web of Science ทีเ่ว็บไซต์ http://isiknowledge com/wosWeb of Science ทเวบไซต http://isiknowledge.com/wos        
หรอืตรวจสอบจากฐานขอ้มลู Journal Citation Reports (JCR)           
ทีเ่ว็บไซต์ http://isiknowledge.com/jcr



เว็บไซต ์Thomson Master Journal List (ฟร)ี
http://science.thomsonreuters.com/mjlp // / j



เว็บไซต ์Web of Science 
http://isiknowledge.com/wos p // g /



เว็บไซต ์Journal Citation Reports
http://isiknowledge.com/jcrp // g /j



คา่ Quartile คอือะไร

Q1 = top position (highest 25% of data)
Q2 = middle-high postion (อยูร่ะหวา่ง top 50% และ top 25%)Q g p ( ู p p )
Q3 = middle-low postion (อยูร่ะหวา่ง top 75% และ top 50%)
Q4 = bottom position (bottom 25%)



ตวัอยา่ง :  วธิกีารหาคา่ SJR และ Quartile 
ของวารสารสาขา Pollution



การคาํนวณคา่ Quartile Q
ของวารสารสาขา Pollution 

 วารสารสาขา Pollution ทีป่รากฎในฐานขอ้มลู Scopus มจีํานวน 49 ชือ่
 เมือ่เรยีงลําดบัวารสาร ตามคา่ SJR (ขอ้มลูลา่สดุปี 2009) จากสงูไปตํา่ ( ู ุ ) ู
พบวา่ 

- วารสารในกลุม่ Q1 มจีํานวน 10 ชือ่
- วารสารในกลม่ Q2 มจีํานวน 10 ชือุ่ Q
-  วารสารในกลุม่ Q3 มจีํานวน 10 ชือ่
-  วารสารในกลุม่ Q4 มจีํานวน 10 ชือ่
- วารสารทีย่ังไมไ่ดร้ับการคํานวณ มจีํานวน 9 ชือ่วารสารทยงไมไดรบการคานวณ มจานวน 9 ชอ



วารสารสาขา Pollution ในกลุม่ Q1 และ Q2



วารสารสาขา Pollution ระดบั Q3, Q4  
และ NC (ยังไมไ่ดค้ํานวณคา่ SJR, Q)( Q)



วารสารบางชือ่อาจครอบคลมุไดห้ลายสาขา 
และจดัอยูใ่น Quartile (Q) ทีแ่ตกตา่งกนัู Q (Q)

ตวัอยา่งวารสาร : Water,Air, and Soil Pollution



่ทําความเขา้ใจเกยีวกบั
ฐานขอ้มลูฐ ู

ทีใ่ชใ้นการสบืคน้ผลงานวจิัย

 และดชันวีดัคณุภาพวารสารชนดิตา่งๆ
(Journal Ranking Metrics)(Journal Ranking Metrics)



ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัฐานขอ้มลู

 บรษิัทผูผ้ลติฐานขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสบืคน้ผลงานวจิัย การ
อา้งองิผลงานวจิัย และการจัดอนัดบัวารสาร ทีส่ําคญัไดแ้ก่อางองผลงานวจย และการจดอนดบวารสาร ทสาคญไดแก
 บรษิทั Thomson Reuters และบรษิทั Elsevier B.V.

้ ื่ ื ้ ฐานขอ้มลู Citation Databases เพอืการสบืคน้
ผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสาร รวมทัง้การประชมุวชิาการ 
ระดบันานาชาติ และสบืคน้การอา้งองิผลงานวจิยั ไดแ้ก่ระดบนานาชาต และสบคนการอางองผลงานวจย ไดแก
 ฐานขอ้มลู ISI Web of Knowledge - Web of Science ของบรษิัท 

Thomson อยูท่ีเ่ว็บไซต ์http://isiknowledge.com/wos
ฐานขอ้มล Scopus ของบรษิัท Elsevier อยท่ีเ่ว็บไซต์ ฐานขอมลู Scopus ของบรษท Elsevier อยทูเวบไซต 
http://www.scopus.com

 Google Scholar ซึง่เป็น free search engine อยูท่ีเ่ว็บไซต ์
htt // h l lhttp://scholar.google.com



ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัฐานขอ้มลู

 ฐานขอ้มลูเพือ่การสบืคน้ผลการจดัอนัดบัวารสาร
(Journal Rankings) โดยอาศยัการอา้งองิ (Citation analysis)

 สบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู Journal Citation Reports (JCR)             ฐ ู p ( )
ของบรษิัท Thomson Reuters ทีเ่ว็บไซต ์
http://isiknowledge.com/jcr

 ดชันทีีน่ยิมใชค้อื 
 Impact Factor (IF) 
 Eigenfactor  (EF)



ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัฐานขอ้มลู

 สบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู Scopus ของบรษิัท Elsevier B.V.                      
ทีเ่ว็บไซต์ http://www.scopus.comทเวบไซต http://www.scopus.com

 หรอืจากเว็บไซต ์http://www.journalmetrics.com (ฟร)ี

ื ็ ไ หรอืจากเว็บไซต ์SCImago Journal  & Country Rank 
http://www.scimagojr.com ของ SCImago Lab                      
(ซึง่นํา data source มาจากฐานขอ้มลู Scopus) ( ฐ ู p )

 ดชันทีีน่ยิมใชค้อื  
 SJR 
 SNIP



Impact Factor (IF)

 IF (Impact Factor) หรอื JIF (Journal Impact Factor) เป็นดชันทีี่
่ ่ ี่ ั โ E G fi ld ื่ ปี 1972เกา่แกท่สีดุ พัฒนาโดย Eugene Garfield เมอืปี 1972

 คํานวณโดยใชข้อ้มลูการอา้งองิบทความ จากฐานขอ้มลู ISI Web of 
Knowledge - Web of Science g

 ฐานขอ้มลูทีใ่ชส้บืคน้คา่ IF และผลการจัดอนัดบัวารสาร คอื            
Journal Citation Reports (JCR) จัดทํามาตัง้แตป่ี 1975              
มกีารจําแนกวารสารตามกลม่สาขาวชิา (subject categories)มการจาแนกวารสารตามกลมุสาขาวชา (subject categories)          
รวมทัง้ส ิน้  172 สาขา

 Impact Factor = The average number of citations in a year Impact Factor = The average number of citations in a year 
given (2009) to those papers in a journal published in the 
previous 2 years (2007-2008).



Impact Factor (IF)



Impact Factor (IF)



Eigenfactor (EF)

 พัฒนาโดย Assoc. Prof. Carl Bergstrom แหง่มหาวทิยาลยั University of 
่Washington เมือ่ปี 2007

 ใชข้อ้มลูการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Journal Citation Reports (JCR) 
ของบรษิัท Thomson Reuters ง o so eute s

 สบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู JCR หรอืจากเว็บไซต ์http://eigenfactor.org (ฟร)ี

Ei f t ™ (EF) A ti l I fl ™ (AI) Eigenfactor™ scores  (EF) และ Article Influence™ scores (AI)                        

ใชจ้ัดอนัดบัความสําคญัหรอือทิธพิลของวารสาร 
 วธิคีํานวนคลา้ยกบั 5-year impact factor แตจ่ะใชห้ลกัการเดยีวกนักบั y p

Google’s PageRank algorithm คอืประเมนิคา่อทิธพิลของวารสารนัน้            
โดยเปรยีบเทยีบกบั “the whole citation network.” ของวารสารทัง้หมด  
ในฐานขอ้มลู JCRฐ ู



Eigenfactor™ scoresg
Article Influence™ scores

EigenfactorTM scores and Article InfluenceTM scores                
adjust for citation differences across disciplines.



สบืคน้คา่ EF,AI จากเว็บไซต ์Eigenfactor.org



ืสบืคน้คา่ EF, AI จากฐานขอ้มลู JCR



SJR (SCImago Journal Rank)

 เป็นดชันทีีพ่ัฒนาเมือ่ปี 2009 โดย Professor Félix 
de Moya รว่มกบักลม่นักวจิัย SCImago Researchde Moya รวมกบกลมุนกวจย SCImago Research 
group ประเทศสเปน 

 ใชข้อ้มลการอา้งองิ มาจากฐานขอ้มล Scopus ใชขอมลูการอางอง มาจากฐานขอมลู Scopus
 สบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู Scopus หรอืจากเว็บไซต ์

http://www.journalmetrics.com (ฟร)ีhttp://www.journalmetrics.com (ฟร) 
http://www.scimagojr.com (ฟร)ี

 ใชห้ลกัการเดยีวกบั Google’s PageRank algorithm



SJR (SCImago Journal Rank)

 สาขาวชิา คณุภาพ และชือ่เสยีง (Prestige) ของวารสารจะ
มผีลโดยตรงตอ่คา่การอา้งองิ (citation)มผลโดยตรงตอคาการอางอง (citation)

 มกีาร normalize คา่ citations ของวารสารตา่งสาขาตาม
พฤตกิรรมการอา้งองิ เชน่พฤตกรรมการอางอง เชน
 วารสาร life sciences ซึง่ม ีhigh impact อา้งองิกนัมาก 

one citation = low value      
 วารสาร arts & humanities ซึง่มกีารอา้งองิกนันอ้ย

one citation = high value

 วารสารทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากวารสารทีม่คีา่ SJR สงูอยูแ่ลว้
จะทาํใหว้ารสารน ัน้ มคีา่ SJR สงูตามไปดว้ยู



สบืคน้คา่ SJR (2009) และ Q จาก SCImago

ในกรณีทีใ่ชด้ชัน ีSJR จากฐานขอ้มลู SCImago จะสามารถตรวจสอบคา่ quartile (Q) ของวารสารไดด้ว้ย



สบืคน้คา่ SJR (2010) จากฐานขอ้มลู Scopus
เลอืกเมนู Analytics -> Journal Analyzerู y y



SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)

 เป็นดชันใีหมล่า่สดุ พัฒนาโดย Professor Henk F. Moed แหง่ Centre for 
Science and Technology Studies (CWTS) มหาวทิยาลยั Leiden ประเทศgy ( )
เนเธอรแ์ลนด ์เมือ่ปี 2010

 ใชข้อ้มลูการอา้งองิ จากฐานขอ้มลู Scopus
 สบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มล Scopus หรอืจากเว็บไซต์ สบคนไดจากฐานขอมลู Scopus หรอจากเวบไซต 

http://www.journalindicators.com (ฟร)ี

 เป็นการวดัคา่เฉลีย่ของจํานวนการอา้งองิทีไ่ดร้ับตอ่หนึง่บทความ แตจ่ะมกีาร
ปรับความแตกตา่งของคา่ citation ระหวา่งสาขาวชิา (subject fields) ดว้ย

 คา่ citation potential ของวารสารทีอ่ยูค่นละกลุม่สาขาวชิา หรอืวารสารใน
กลุม่สาขาวชิาเดยีวกนัแตเ่ป็นวารสารคนละประเภท จะมคีวามแตกตา่งกนั เชน่ 
basic journals จะมคีา่ citation potentials สงูกวา่ applied journals และ 
clinical journals เป็นตน้



SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)

SNIP เป็นการวดั “contextual citation impact” ของวารสาร 
(citation impact ของวารสารในลกัษณะ in context)(citation impact ของวารสารในลกษณะ in context)



คา่ SNIP 2010 จากฐานขอ้มลู Scopus
(เลอืกเมนู Analytics -> Journal Analyzer)



h- index (Hirsch index)

 h-index = the journal’s number of articles (h) that have 
received at least h citationsreceived at least h citations

 พัฒนาโดย Professor Jorge Hirsch เมือ่ปี 2005 
 นยิมใชใ้นการวัดคณุภาพและเปรยีบเทยีบ นักวจิัย กลุม่วจิัย ุ ุ
หน่วยงาน สถาบนั ประเทศ หรอืวารสาร โดยการจัดอนัดบั
(ranking) ตามจํานวนการอา้งองิ (citations)

 นกัวจิยัทีม่คีา่ h index = h หมายถงึ 
 จากจํานวนผลงานวจิัยทัง้หมดทีม่อียู ่เมือ่นํามาบทความมาเรยีงลําดบั

้ ่ ่ตามจํานวนครัง้ทีไ่ดร้ับการอา้งองิจากสงูสดุไปตํา่สดุ จะพบวา่                       
มผีลงานวจิัย = h บทความ ทีไ่ดร้ับการอา้งองิ = h ครัง้หรอืมากกวา่



ตัวอยางการปร ยกตใชตวอยางการประยุกตใช
คา IF, SJR, h index 
ของวารสาร 
บนเว็บไซตผลงานวจิัยบนเวบไซตผลงานวจย
ของคณะวิทยาศาสตร 

http://www.sc.mahidol.ac.th/research/pub2011.htm



ี ิ ่ ิ ไ ้ ี่สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ี
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