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วิธีการประเมินผลงานวิจยัและวารสารวิชาการ
- เชิงคณุภาพ

• การพิจารณาบทความ : 
• อ่านและตรวจสอบเน้ือหาบทความ โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 
• พิจารณาบทบาทและล าดบัความส าคญัของผูแ้ตง่ เช่น เป็นผูด้  าเนินการ วิจยัหลกั (Principal 

Investigator : PI) เป็นผูแ้ตง่คนแรก (First author) เป็นผูแ้ตง่หลกัหรอืผูร้บัผิดชอบบทความ
(Corresponding author /Reprint author) 

• การพิจารณาวารสารท่ีตพีิมพ์ :
• กองบรรณาธิการ (Editorial board) มีคณุภาพ 
• มีระบบ Peer-review ที่ไดม้าตรฐาน 
• ผลิตโดยส านักพิมพ ์(Publishers) ที่มีมาตรฐานเช่ือถือได ้



วิธีการประเมินผลงานวิจยัและวารสารวิชาการ
- เชิงปริมาณ

• วิธีการทางบรรณมิต ิ(Bibliometrics) :
• การนบัจ  านวนผลงานตีพิมพภ์ายในระยะเวลาหน่ึง (total publications) จ  านวนการอา้งอิง
ทั้งหมดท่ีไดร้บั (total citations) และค่าเฉล่ียจ  านวนการอา้งอิงตอ่บทความ

• การใชต้วัวดัผลกระทบ (impact) และจดัอนัดบัวารสารโดยใชอ้าศยัจ  านวนการอา้งอิงเป็นหลกั 
(Citation-based journal metrics)



เครื่องมือสืบคน้และฐานขอ้มูลส าหรบัการประเมิน

• Web of Science (WOS)

• Journal Citation Reports (JCR)

• Scopus

• SCImago Journal & Country Rank

• SCImago Institutions Rankings (SIR)



ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562



ประกาศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑก์ารตพีมิพ์
ผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธเ์พื่อขอส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก พ.ศ. 
2557



Citation-based Metrics ของ WOS & JCR

• จ  านวน citations และค่า h index ของนกัวิจยั
หรือกลุม่วิจยั จากฐานขอ้มูล Web of Science (WOS)

• ค่าดชันี Impact factor (IF) จากฐานขอ้มูล Journal Citation Reports (JCR) 

• Journal Quartile (ค่า Q1, Q2, Q3, Q4) ของวารสารแตล่ะกลุม่สาขาวิชา จากฐานขอ้มูล
Journal Citation Reports (JCR)



• จ  านวน citations และค่า h index ของนกัวิจยัหรอืกลุม่วิจยั จากฐานขอ้มูล Scopus

• ค่าดชันี SJR จากฐานขอ้มูล Scopus หรือจากเว็บไซตข์อง SCImago

• Journal Quartile (ค่า Q1, Q2, Q3, Q4) ของวารสารแตล่ะกลุม่สาขาวิชา จากเว็บไซต์
ของ SCImago

Citation-based Metrics ของ Scopus



How to remote access to 
subscribed e-resources



Mahidol eJournal Access https://ejournal.mahidol.ac.th

Name.sur

password

Sign-in with internet account
Selectappropriated e-databases, e-journals or e-books

https://ejournal.mahidol.ac.th/


Stang Mongkolsuk Library Website https://stang.sc.mahidol.ac.th

1 2

3

1. Select from menu E-
Resources to find 
appropriated e-
databases, e-journals or 
e-books

2. Or Click url 
https://ejournal.mahidol.
ac.th from the top of 
webpage

3. Or Click eJournal Access 
button

https://stang.sc.mahidol.ac.th/
https://ejournal.mahidol.ac.th/


E-Databases

1. Select appropriated e-databases from the bottom of webpage
2. Log in with Mahidol University internet account (eJournal access) to go to 

database’s website



Scopus & SJR #2020



Scopus

• Multidiscipline database subscribed by Mahidol University

• Product of Elsevier

• Over 82 million records

• indexed over 25,750 titles of 
peer-reviewed literature
from more than 7,000
international 
publishers

• Including 44 million
patent records.

Source: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf



Create Scopus Account

Mahidol University email address

• Registered account can be used at all Elsevier websites (Scopus, ScienceDirect, Scival, Mendeley etc.)
• Other benefit are “Save searches” and “Mail alert”

https://ejournal.mahidol.ac.th/login?url=https://www.scopus.com/

https://ejournal.mahidol.ac.th/login?url=https://www.scopus.com/


1. Search Source Title https://www.scopus.com

2. Search or Browse Sources https://www.scopus.com

3. SCImago Journal and Country Ranks (SJR) (Year 2020) 
https://scimagojr.com

วิธีการตรวจสอบรายช่ือวารสาร ในฐานขอ้มูล Scopus และ SJR

https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
https://scimagojr.com/


1. Search Source Title
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Search results



Limit results



2. Search or Browse Sources







Filter refine list



3. SCImago Journal and Country Ranks (SJR)





กรณีวารสารอยู่ในสาขาวิชามากกว่า 1 สาขาวิชา เว็บไซต์จะแสดงผลทั้งหมด





• วิธีการค านวณค่า SJR อาศยัหลกัการอลักอรทิึมของ Google PageRank โดยมีลกัษณะ
ส าคญัดงัน้ี 
• สาขาวิชาและช่ือเสียงของวารสาร มีผลโดยตรงต่อจ านวนการอา้งอิง 
• วารสารท่ีไดร้บัการอา้งอิงจากวารสารท่ีมีคา่ SJR สูงอยูแ่ลว้ จะมีผลท าใหว้ารสารน้ันมีคา่ SJR สูง
ตามไปดว้ย (เป็น prestige metric)

• วารสารในสาขาวิทยาศาสตรชี์วภาพซ่ึงมีการอา้งอิงกนัมาก การอา้งอิงจะมีคา่ต า่กวา่วารสารใน
สาขามนุษยศาสตรซ่ึ์งมีการอา้งอิงกนัน้อย

• มีการ Normalize หรือปรบัคา่การอา้งอิงวารสารตามสาขาวิชา  

วิธีการค านวณค่า SJR



ขอ้ควรระวงั

• การอา้งอิงค่า Quartile ควรระบุขอ้มูลและแหล่งท่ีมาใหช้ดัเจน 
สืบคน้เมื่อวนัท่ีเท่าไหร่ ปีใด ฐานขอ้มูลใด เพื่อไมใ่หผู้ท่ี้ไดร้บัขอ้มูลสบัสน เชน่ วารสาร Journal of 
Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental 
Engineering อยูใ่น Q2 ของสาชาวิชา Environmental Engineering สืบคน้เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน จาก
ฐานขอ้มูล SJR

• เพราะฉะน้ันการอา้งอิงค่า Quartile ตอ้งระบุสาขาวิชาใหช้ดัเจน เน่ืองจากกรณีวารสารถูกจดัอยูห่ลาย
สาขาวิชาและมีคา่ Quartile ท่ีแตกต่างกนั



Tips

• เน่ืองจากฐานขอ้มูลอาจใส่ช่ือวารสารท่ีแตกต่างจากส านักพิมพ ์จึงมีขอ้ควรระวงัดงัน้ี

• ใหร้ะวงัวารสารท่ีมีเคร่ืองหมายวรรคตอน เชน่ , ’ - : หากเจอลกัษณะเชน่น้ี ควรตดัช่ือดา้นหลงัออกและ
สืบคน้เฉพาะชื่อดา้นหน้า เชน่ American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver 
Physiology ใหค้น้ American Journal of Physiology

• ชื่อวารสารท่ีมีค าเชื่อม เชน่ & หรือ and ใชว้ิธีตดัค า และคน้ชื่อวารสารเพียงบางส่วน เชน่ Nature 
Reviews Gastroenterology & Hepatology ใหค้น้ Nature Reviews Gastroenterology

• ชื่อวารสารท่ีไมใ่ชภ่าษาองักฤษ ควรตดัช่ือดา้นหลงัออก เชน่ Annales de Chirurgie Plastique 
Esthetique ใหค้น้ Annales de


