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วิธีการประเมินผลงานวิจัยและวารสารวิชาการ
- เชิงคุณภาพ

• การพิจารณาบทความ : 

• อ่านและตรวจสอบเนื้อหาบทความ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 

• พิจารณาบทบาทและล าดบัความส าคัญของผู้แตง่ เช่น เป็นผู้ด าเนินการ วิจัยหลัก (Principal Investigator : 
PI) เป็นผู้แต่งคนแรก (First author) เป็นผู้แต่งหลักหรอืผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author
/Reprint author) 

• การพิจารณาวารสารทีต่ีพิมพ์ :

• กองบรรณาธิการ (Editorial board) มีคุณภาพ 

• มีระบบ Peer-review ที่ได้มาตรฐาน 

• ผลิตโดยส านักพิมพ์ (Publishers) ที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ 



วิธีการประเมินผลงานวิจัยและวารสารวิชาการ
- เชิงปริมาณ

• วิธีการทางบรรณมิติ (Bibliometrics) :

• การนับจ านวนผลงานตีพิมพ์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (total publications) จ านวนการอ้างอิงทั้งหมด
ที่ได้รับ (total citations) และค่าเฉลี่ยจ านวนการอ้างอิงต่อบทความ

• การใช้ตัววัดผลกระทบ (impact) และจัดอันดับวารสารโดยใช้อาศัยจ านวนการอ้างอิงเป็นหลัก 
(Citation-based journal metrics) เช่น ค่า Impact Factor ค่า h-index ค่า Quartile



เครื่องมือสืบค้นและฐานข้อมูลส าหรับการประเมิน

• Web of Science (WOS)

• Journal Citation Reports (JCR)

• Scopus

• SCImago Journal & Country Rank

• SCImago Institutions Rankings (SIR)



ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562



ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจยั
จากวิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557



Citation-based Metrics ของ WOS & JCR

• จ านวน citations และค่า h index ของนักวิจัย
หรือกลุ่มวิจัย จากฐานข้อมูล Web of Science (WOS)

• ค่าดัชนี Impact factor (IF) จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) 

• Journal Quartile (ค่า Q1, Q2, Q3, Q4) ของวารสารแต่ละกลุ่มสาขาวิชา จากฐานข้อมูล 
Journal Citation Reports (JCR)



• จ านวน citations และค่า h index ของนักวิจัยหรือกลุ่มวิจัย จากฐานข้อมูล Scopus

• ค่าดัชนี SJR จากฐานข้อมูล Scopus หรือจากเว็บไซต์ของ SCImago

• Journal Quartile (ค่า Q1, Q2, Q3, Q4) ของวารสารแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 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
Select appropriated 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 #2022



Scopus Content Coverage

• Multidiscipline database subscribed by Mahidol University

• Product of Elsevier

• Over 87+ 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/solutions/scopus/how-scopus-works/content



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 2021) https://scimagojr.com

วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสาร ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

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


1. Search Source Title

1

2



Search results



Limit results



2. Search or Browse Sources







Filter refine list



3. SCImago Journal and Country Ranks (SJR)





กรณีวารสารอยู่ในสาขาวิชามากกว่า 1 สาขาวิชา เว็บไซต์จะแสดงผลทั้งหมด





• วิธีการค านวณคา่ SJR อาศัยหลักการอัลกอรทิึมของ Google PageRank โดยมีลักษณะ
ส าคัญดังนี้ 
• สาขาวิชาและชื่อเสียงของวารสาร มีผลโดยตรงต่อจ านวนการอ้างอิง 

• วารสารที่ได้รับการอ้างอิงจากวารสารที่มีค่า SJR สูงอยู่แล้ว จะมีผลท าให้วารสารนั้นมีค่า SJR สูงตามไป
ด้วย (เป็น prestige metric)

• วารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งมีการอ้างอิงกันมาก การอ้างอิงจะมีค่าต่ ากว่าวารสารในสาขา
มนุษยศาสตร์ซึ่งมีการอ้างอิงกันน้อย

• มีการ Normalize หรือปรับค่าการอ้างอิงวารสารตามสาขาวิชา  

วิธีการค านวณค่า SJR



ข้อควรระวัง

• การอ้างอิงค่า Quartile ควรระบุข้อมูลและแหล่งที่มาให้ชัดเจน 
สืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ปีใด ฐานข้อมูลใด เพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลสับสน เช่น วารสาร Journal of 
Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and 
Environmental Engineering อยู่ใน Q2 ของสาชาวิชา Environmental Engineering
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน จากฐานข้อมูล SJR

• เพราะฉะนั้นการอ้างอิงค่า Quartile ต้องระบุสาขาวิชาให้ชัดเจน เนื่องจากกรณีวารสารถูกจัดอยู่
หลายสาขาวิชาและมีค่า Quartile ที่แตกต่างกัน



Tips

• เนื่องจากฐานข้อมูลอาจใส่ชื่อวารสารที่แตกต่างจากส านักพิมพ์ จึงมีข้อควรระวังดังนี้

• ให้ระวังวารสารที่มีเครื่องหมายวรรคตอน เช่น , ’ - : หากเจอลักษณะเช่นนี้ ควรตัดชื่อด้านหลังออกและ
สืบค้นเฉพาะชื่อด้านหน้า เช่น American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver 
Physiology ให้ค้น American Journal of Physiology

• ชื่อวารสารที่มีค าเชื่อม เช่น & หรือ and ใช้วิธีตัดค า และค้นชื่อวารสารเพียงบางส่วน เช่น Nature 
Reviews Gastroenterology & Hepatology ให้ค้น Nature Reviews Gastroenterology

• ชื่อวารสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ควรตัดชื่อด้านหลังออก เช่น Annales de Chirurgie Plastique 
Esthetique ให้ค้น Annales de


