
ดชันชีีว้ดัคณุภาพวารสารและผลงานวจัิย : 
ขอ้เท็จจรงิทีค่วรทราบ 

รจุเรขา วทิยาวฑุฒกิลุ 
งานสารสนเทศและหอ้งสมดุสตางค ์มงคลสขุ 

 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

http://stang.sc.mahidol.ac.th 

เสวนาวชิาการใตช้ายคาประชากร วันพธุที ่29 กมุภาพันธ ์2555 ณ สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 



ท าไมจงึตอ้งวัดคณุภาพวารสารและผลงานวจัิย ?  

ประเมนิคณุภาพผลงานของนักวจัิย 

ประเมนิคณุภาพผลงานของสถาบนัอดุมศกึษา (โดย สกว.)  

พจิารณาจัดสรรเงนิทนุวจัิย งบประมาณ ทรัพยากร  

ประกนัคณุภาพ (MU-QD, EdPEx, สกอ. สมศ.) 

จัดอนัดับมหาวทิยาลัยโลก (QS, THE) 



Business model ของวารสารวชิาการ ในปัจจบุนั 

Traditional model 
(Subscriber-Pays) 

Paper 
format 

Electronic 
format 

Open Access (OA) model               
(Author-Pays) 

Electronic 
format 

Paper 
format 



คณุภาพวารสารและผลงานวจัิย – วัดอยา่งไร ? 

วดัเชงิคณุภาพ (Qualitative metrics) 

• Review by peers 

วดัเชงิปรมิาณ (Quantitative metrics) 

• Number of papers published 

• Number of times cited 

• Citation-based metrics 

• ดชันวีัดวารสาร : Impact Factor, Eigenfactor, SJR, SNIP 

• ดชันวีัดนักวจัิย  สถาบนั ประเทศ ฯลฯ :  h index, g index 



แนวความคดิใหม ่-> Article-level Metrics 

Article usage  
(HTML page views,  

PDF downloads) 

Reader evaluation 
(Comments, Notes,  

Star rating) 

Social tools 
(CiteULike, Mendeley, 

Facebook) 

http://www.plos.org 

http://www.plos.org/


แหลง่ขอ้มลูทีใ่หบ้รกิาร Citation-based Metrics 

• Web of Science (WOS) 

• Journal Citation Reports (JCR) 

• Impact Factor 

• Eigenfactor 

• h index  Thomson 

• Scopus 

• Journalmetrics.com 

• SCImago 

• SJR / SNIP 

• h index  Elsevier 



Citation-based Metrics โดยบรษัิท Thomson 

• Web of Science (WOS)             
เดมิเรยีกวา่ ฐานขอ้มลู ISI 

• h index  

• Journal Citation Reports 
(JCR) 

• Impact Factor 

• Eigenfactor Thomson 



ฐานขอ้มลู Web of Science 



วิธีการหาค่า h-index ของสถาบนัฯ จากฐานขอ้มลู WOS 

 

Create Citation Report  



 h-index = 8 

“I propose the index h, defined as the number of papers with citation number ≥h, as a useful index to 
characterize the scientific output of a researcher.” -- J. E. Hirsch (2005) 



ฐานขอ้มลู Journal Citation Reports (JCR) 



คา่ Impact Factor ของวารสารสาขา Demography จ านวน 24 ชือ่ 



Impact factor of a journal is the average number of citations received per paper                             
published in that journal during the two preceding years. 



คา่ Impact factor และคา่ Quartile ของวารสาร จากฐานขอ้มลู JCR 

Impact Factor box plot 
max 

min 

75% 

25% 

Median 

Mean 

outlier 

IF 



คา่ Eigenfactor ของวารสาร จากฐานขอ้มลู JCR 



The Eigenfactor Score calculation is based on the number of times 
articles from the journal published in the past 5 years have been cited      
in the JCR year,  
but it also considers which journals have contributed these 
citations so that highly cited journals will influence the network more 
than lesser cited journals. 

Eigenfactor 



Citation-based Metrics โดยบรษัิท Elsevier 

• Scopus 

• Journalmetrics.com 

• SCImago 
• SJR 

• SNIP 

• h index  Elsevier 



ฐานขอ้มลู Scopus 



h-index ของสถาบนัฯ จากฐานขอ้มลู Scopus = 9 

 

View Citation Overview 



Eigenfactor และ SJR ใชแ้นวคดิ “pestige”  
แบบเดยีวกบั Google PageRank 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/PageRanks-Example.svg






Journalmetrics.com 



SCImago 

SJR Quartile 



คา่น า้หนกัผลงานวจิยั ตามเกณฑข์อง สมศ. 

ประเภทของงานวจิยั คา่น า้หนกั 

ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับชาต ิ 0.125 

ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิ 
หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

0.25 

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 0.50 

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสารนัน้จัดอยูใ่นควอไทลท์ี ่3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) 
ในปีลา่สดุ ใน subject category ทีต่พีมิพ ์ 
หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นประกาศของ 
สมศ. 

0.75 

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสารนัน้จัดอยูใ่นควอไทลท์ี ่1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) 
ในปีลา่สดุ ใน subject category ทีต่พีมิพ ์ 
หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลู
สากล ISI 

1.00 



http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ 



เกร็ดความรูอ้ ืน่ๆ เกีย่วกบั Journal Metrics 

• h index จาก Google scholar 
citations 

 

• แนะน าดชัน ีg index (ปรับปรงุ        
มาจาก h index) 

 

• บทความน่าสนใจเกีย่วกบั Science 
metrics จากวารสาร NATURE 

http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7300/index.html


Google Scholar Citations 

 



TC = total number of citations  
for each paper  
on rank r = 1,2,…  
 
h-index (= 13) is the highest  
rank such that all articles on 
rank 1,…, h have at least h 
citations.  
 
g-index (= 19) is the 
(unique) largest number such 
that the top g articles received 
(together) at least g2 citations.  
 

 g-index  
an improvement of the h-index 

giving more weight to highly-cited articles 



http://www.nature.com/metrics 



Metrics: Do metrics matter? Nature 2010;465(7300):860-2.   



รายการอา้งองิ 
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7. Google Scholar Citations. http://scholar.google.com/citations     
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ขอบพระคณุคะ่ 

ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/paper.htm 


