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ท่ีมาและความสาํคัญของการจัดทาํคู่มือ 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และต่อสงัคมประเทศชาติ   งานวิจยั เป็นตวับ่งชีถึ้งความสามารถหลัก

(Core Competency) และนวตักรรมของมหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะเป็นงานวิจยัท่ีศกึษาค้นคว้าเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่หรืองานวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้เดิม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็น

ความสําคญัของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์   จึงมีนโยบายส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาไปสู่การเป็น

มหาวิยาลยัวิจยัและระบุให้งานวิจยัเป็นตวัชีว้ดัสําคญัของการปฎิบตัิราชการของหน่วยงานภายใน     

(KPI)  และในการประกนัคณุภาพ (QC)  เพ่ือให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ของคณะวารสารศาสตร์และ

ส่ือสารมวลชนในการสร้างการยอมรับในระดบันานาชาติในด้านการวิจยั   คณะกรรมการวิจยัคณะ

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน จงึจดัทําคูมื่อผู้ วิจยั เร่ือง  คา่Impact Factor และการสืบค้นรายช่ือ

วารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ  (เฉพาะงานวิจยั) เพ่ือให้การสนบัสนุนผู้ขอทุนวิจัย

จากกองทุนวิจยัของคณะสามารถสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการทําวิจยัได้อย่างกว้างขวาง และตรวจสอบ

รายช่ือวารสารวิชาการในสายสงัคมศาตร์หรือท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้   และเพ่ือ

สร้างศกัยภาพให้ผู้ขอทนุวิจยัสามารส่งต้นฉบบังานวิจยั( Manuscript) ไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั

ตลอดจนได้รับการอ้างอิงผลงานวิจยั (Citation)  

 

หัวข้อ: 

1. Impact Factor คืออะไร ทาํไม เราต้องรู้เร่ือง Impact Factor   

2. การตรวจสอบรายช่ือระดับคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาต ิ 

3. การตรวจสอบรายช่ือระดับคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
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1. Impact Factor คืออะไร  ทาํไมเราต้องรู้เร่ือง Impact Factor   

 

คา่ Impact Factor หรือเรียก Journal Impact Factor (JIF) คือ ดชันีผลกระทบการอ้างอิง

วารสาร วดัจาก จํานวนครัง้โดยเฉล่ียท่ีบทความของวารสารวิชาการ นัน้ได้รับการอ้างอิงในแตล่ะปี 
 

นกัวิชาการผู้คิดการวดัคา่Impact Factor คือ ดร. ยูจีน การ์ฟิลด์ (Eugene Garfield) ได้

กล่าวไว้ใน The Concept of Citation Indexing: A Unique and Innovative Tool for Navigating 

the Research Literature”   ว่า การอ้างอิงเอกสารแสดงถึงการเช่ือมโยงทางความคิดหรือทฤษฎี

อย่างเป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ (มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีหลักฐานพิสูจน์ได้) โดยผู้ ขียน

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือการเช่ือมโยงงานวิจยั

ปัจจบุนักบังานวิจยัท่ีได้มีศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมมาก่อนหน้าและสามารถสืบค้นกลบัไปได้  

  

 

"In a nutshell, citations symbolize the conceptual association 
of scientific ideas as recognized by publishing research 
authors. By the references they cite in their papers, authors 
make explicit linkages between their current research and 
prior work in the archive of scientific literature."   1

 

 

ผู้ขอทุนวิจยัสามารถอ่านประวตัิความเป็นมาและวิธีการคิดคํานวณ สามารถอ่านเพิ่มเติม 

ตามท่ีอยูเ่ว็บไซต์นี ้2 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html     

 

*****วิธีการเปิดอ่านเว็บไซต์******  

ลากเม้าส์ทับบนเว็บไซต์ให้ขึน้แถบสีเทาคลุมชื่อเว็บไซต์ทัง้หมด  และ

ให้ลูกศรยังคงชีไ้ปที่ เว็บไซต์  จากนัน้คลิกปุ่มขวาบนเม้า แล้วเลือก

คําสั่ ง  Open Hyperlink จะปรากฎหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) 

   

                                                           
1 Eugene Garfield and Citation Indexing: Garfield’s pioneering role. 
https://courses.washington.edu/infx598/win12/GarfieldCameo.htm  
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html�
https://courses.washington.edu/infx598/win12/GarfieldCameo.htm�
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ภาพท่ี 1    ความหมายของคา่ Impact Factor และวิธีคํานวณ 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย, Journal Impact Factor (JIF) คืออะไร   สืบค้นเม่ือ

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 จาก  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html  

 

อย่างไรก็ดี  ปัจจุบันค่า Impact Factor กําลังจะถูกแทนท่ีตัวการวัดการประเมินแบบ

อ่ืน เช่น H-index  

 

คูมื่อตวัชีว้ดัสําคญัของการปฎิบตัิราชการของหน่วยงานภายใน มธ. ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 (น. 29) ระบถึุงผลงานวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้วควรตีพิมพ์เผยแพร่ วา่    

“บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีสามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article 

หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านัน้ ส่วนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการนัน้สามารถนํามานับได้เฉพาะท่ีเป็น

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านัน้ โดยมีช่ือของอาจารย์ทําด้วยตนเอง 

ไม่ใช่ผลงานวิจัยท่ีเป็นงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา กรณี

อาจารย์ประจาํคณะหน่ึง แต่ไปทาํงานวิจัยให้กับอีกคณะหน่ึง   ให้นับผลงานท่ีคณะท่ี

อาจารย์สังกัด”  

“บทความท่ีไม่ได้มาจากฐานของงานวิจัยไม่สามารถนับได้ เน่ืองจากไม่ใช่งานวิจัย” 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html�
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นอกจากนี ้   ผลงานตีพิมพ์งานวิจยัของอาจารย์ยงัมีระดบัคณุภาพท่ีแตกต่างกัน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 (น. 29) ได้ระบไุว้วา่  

“ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การท่ีบทความจาก

งานวิจัยของอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ ท่ีได้รับการตีพมิพ์ท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต”ิ   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบง่เป็น 5 ระดบัคณุภาพ ดงันี ้ 

เม่ือผู้ ขอทุนวิจัยทําการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่  โดยส่งต้นฉบับวิจัย

(Manuscript) ไปตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติฉบบัตา่งๆ ได้ด้วยระบบออนไลน์ วารสารวิชาการ

หลายฉบบัใช้ระบบการจัดส่งต้นฉบบัของ Scholar One เช่น สํานกัพิมพ์ Taylor & Francis   

สํานกัพิมพ์SAGE Publications ฯลฯ แตก่ารเลือกเล่มว่าอาจารย์สามารถจะตรวจสอบดคูา่ Impact 

Factor และระดบัของมาตรฐานของวารสารวิชาการเลม่นัน้ๆ ได้จากฐานข้อมลูท่ีแนะนําไว้ในคูมื่อนี ้ 

• การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการระดับชาต ิ สามารถตรวจสอบได้ตามท่ีอยู่เว็บไซต์ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php 

• การตรวจสอบค่ารายช่ือวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ สามารถตรวจสอบได้ตามท่ีอยู่

เว็บไซต์ http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp   

 

2. การตรวจสอบรายช่ือวารสารวารสารวิชาการระดับชาต ิ 

การค้นหาช่ือวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีต้องการตีพิมพ์ ในฐานข้อมลู TCI สามารถค้นหาได้ท่ีอยู่

นี ้http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html  ปัจจบุนั TCI ไมส่ามารถค้นหาคา่ Impact 

factor จากช่ือวารสารได้ ผู้ วิจยัสามาร ตรวจสอบ ranking วารสารตามสาขา ท่ีหน้าแรกของ TCI คลิก

ท่ี คา่ Thai-Journal Impact Factors  

 

 

 

 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php�
http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp�
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html�
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ภาพท่ี 2   ตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการระดบัชาติ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย  (2556)   สืบค้นเม่ือวนัท่ี 20  พฤศจิกายน 2556  จาก  

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

 

3. การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ   

ผู้ขอทนุวิจยัสามารถตรวจสอบช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ได้ด้วยตนเองเพ่ือหาวารสารวิชาการ

ท่ีต้องการให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั  โดยตรวสอบจากฐานข้อมลู SJR (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com ซึ่งสนบัสนนุโดย SCORPUS)  และ ISI  วิธีการค้นหาวารสารวิชาการด้าน

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนเพ่ือสง่ผลงานวิจยัตีพิมพ์ 

 

คู่มือตัวชีว้ัดการปฎิบัติราชการของหน่วยงานภายใน มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557   ระบถึุงการนบัผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ จากการตีพิมพ์ผลงานวิจยั

และการอ้างอิง (Citation) ดงันี ้

บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)   หมายถึง การท่ีบทความวิจยัปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามท่ีกําหนด ให้นับเฉพาะบทความวิจัยเท่านัน้ ได้แก่ “Research 

article”, “letter”, “review”   ร้อยละของงานวิจยัการอ้างอิง (Citations) ในระดบัชาติและระดบั

นานาชาต ิตอ่อาจารย์และนกัวิจยัประจํา  

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html�
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การเปรียบเทียบบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิ(Refereed Journal) แสดงในรูปร้อยละ 

วารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิอยูใ่นฐานข้อมลูสากล ได้แก่ วารสารท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดบัสากลและปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลูสากล สําหรับงานวิจยัสายสงัคมศาสตร์ ผู้ขอทนุวิจยัสามารถ

ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  

 

3.1 การตรวจสอบวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร์ (Social Science) จาก

ฐานข้อมูล SJR SCImago Journal & Country Rank   

เม่ือต้องการสืบค้นจากฐานข้อมลู SJR www.scimagojr.com   ให้ Open Hyperlink ตามท่ี

อยู่เว็บไซต์ข้างล่าง ต่อไปนี ้ เม่ือเข้าไปจะเจอเว็บเพจ SJR SCImago ซึ่งได้รับการสนบัสนุนจาก

ฐานข้อมลู   Scopus     

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3315&area=3300&year=2012&countr

y=&order=sjr&min=0&min_type=cd&page=1   

 

• Journal Ranking  สืบค้นอันดับวารสารวิชาการสายสังคมศาสตร์   

 เม่ือต้องการดวู่าอนัดบัของวารสารวิชาการทัว่โลก  ใน Subject Areas “Social 

Sciences”   ใน Subject Category “Communication” เม่ืออนัดบัรายช่ือวารสารปรากฏขึน้

บนหน้าเว็บเพจ ผู้ขอทนุวิจยัสามารถดบัเบิลคลิ๊กท่ีช่ือวารสารวิชาการท่ีสนใจเพ่ืออ่านข้อมูล

เก่ียวกบัวารสารเพิ่มเตมิได้   ลําดบันีแ้สดงให้ทราบว่า ย่ิงวารสารนัน้มีรายช่ือในอนัดบัต้นๆ ก็

ย่ิงเป็นวารสารท่ีมีมาตรฐานสงู และมีคา่ Impact Factor สงู 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/�
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3315&area=3300&year=2012&country=&order=sjr&min=0&min_type=cd&page=1�
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3315&area=3300&year=2012&country=&order=sjr&min=0&min_type=cd&page=1�
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 ภาพท่ี 3 การตรวจสอบรายช่ือวารสารระดบันานาชาตจิากเว็บ SCImago 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา:  SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. 

สืบค้นเม่ือวนัท่ี 17  พฤศจิกายน 2556   จาก  http://www.scimagojr.com 

• Journal Search สืบค้นช่ือวารสารวิชาการ 

 เม่ือต้องการดรูายช่ือวารสาร Journal Title ให้พิมพ์คําสําคญั (Keyword) ท่ีต้องการ 

เช่น mass communication โปรแกรมจะสืบค้นและแสดงรายช่ือวารสารท่ีมีช่ือวิชาด้านนัน้ๆ 

มาให้เลือกสืบค้นต่อไป ผู้ ขอทุนวิจัยสามารถเลือกคําสั่งให้สืบค้น Journal ISSN หรือ 

Publisher ก็ได้ เม่ือรายช่ือปรากฏขึน้แล้ว ก็ให้ ดบัเบิลคลิ๊กท่ีช่ือวารสารท่ีสนใจเพ่ืออ่าน

เพิ่มเตมิตอ่ได้  

 ภาพท่ี 4 การค้นหาช่ือวารสารโดยพิมพ์คําสําคญั (Keyword) ในเว็บ SCImago 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. 

สืบค้นเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2556   จาก http://www.scimagojr.com 

http://www.scimagojr.com/�
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• Country ranking   สืบค้นการอ้างอิงในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย  

เพ่ือดอูนัดบัของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศตา่งๆทัว่โลกในเร่ืองของงาน

วิชาการ เช่น จํานวน  การ Citations สามารถดไูด้ทาง Country ranking 

 

 ภาพท่ี 5 การค้นหาการอ้างอิงเปรียบเทียบแตล่ะประเทศ ในเว็บ SCImago 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. 

สืบค้นเม่ือวนัท่ี 17  พฤศจิกายน 2556   จาก  http://www.scimagojr.com 

 

• Map Generator สืบค้นการ Citations ในรูปแผนภูมิ 

หากต้องการดขู้อมลูของการอ้างอิง (Citations) ในสาขาวิชาด้านตา่งๆ ในประเทศไทย 

ทัง้สายวิทยาศาสตร์และสายสงัคมศาสตร์   สามารถดไูด้ด้วยการสร้าง   Map Generator  

 

  

http://www.scimagojr.com/�
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ภาพท่ี 6 การสร้างแผนท่ีเพ่ือดกูารอ้างอิง (Map Generator) ในเว็บ SCImago 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. 

สืบค้นเม่ือวนัท่ี 17  พฤศจิกายน 2556   จาก  http://www.scimagojr.com 

 

3.2 การตรวจสอบวารสารวิชาการ (Journal) ในฐานข้อมูลของ Thompson Reuters 

ฐานข้อมลู Web of Science ของ Thompson Reuters  เป็นอีกแหลง่ข้อมลูท่ีสามารถ

ตรวจสอบวารสารวิชาการได้ ตามท่ีอยูนี่ ้ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/     จะพบ

ข้อความเขียน  Master Journal List   เม่ือเล่ือนหน้าเว็บลงมาด้านลา่งจะพบ ข้อความ   Journal 

Lists for Researchable Databases  จะระบฐุานข้อมลูตา่งๆท่ีเข้าไปสืบค้นรายช่ือวารสารวิชาการ

ตอ่ได้ เชน่   Arts & Humanities  Citation Index, Social Sciences Citation Index, Current 

Contents / Social & Behavior Science     ฯลฯ 

  

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/�
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ภาพท่ี 7 การสืบค้นรายช่ือวารสารวิชาการ ( Journal) ในฐานข้อมลู Thompson Reuters      

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Intellectual Property & Science,  Master Journal List, สืบค้นเม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2556 จาก http://ip-science.thomsonreuters.com  

 

หรือเข้าได้ทางเว็บเพจข้างล่างนีเ้พ่ือค้นหาข้อมูลวารสารวิชาการเป็นของ Thompson 

Reuters    หากผู้ขอทนุวิจยัไม่ทราบว่า Thompson Reuters ตีพิมพ์วารสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ

สายสงัคมศาตร์ช่ืออะไรบ้าง ให้พิมพ์คําสําคญั เช่น Communication , Media  หรือ  Journalism จะ

ปรากฎรายช่ือวารสารวิชาการให้เลือกค้นคว้าตอ่ไป เม่ือคลิ๊กท่ีคําว่า Coverage  จะพบข้อมลูบง่บอก

ว่าวารสารวิชาการนัน้ๆอยู่ในฐานข้อมลูหมวดใด  เช่น  Social Science Citation Index , Current 

Contents- Social –Behavioral  Sciences 

 http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/�
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master�
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ภาพท่ี 8 การใช้คําสําคญัเพ่ือค้นหาวารสารวิชาการผา่นเว็บในฐานข้อมลู Thompson Reuters      

  

  

 

 

 

ท่ีมา: Intellectual Property & Science,  Master Journal List, สืบค้นเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 

2556 จาก  http://science.thomsonreuters.com    

 

3.3 การตรวจสอบวารสารวชิาการ (Journal) ในฐานข้อมูล SCOPUS 

  ในฐานข้อมลู SCOPUS ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารสายวิทยาศาสตร์  มีการจดัแบง่หมวดวิชา

ออกเป็น 4 หมวด  คือ Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences, and Social 

Sciences & Humanities    ซึ่งแบง่เป็นหมวดย่อยๆได้อีก 27 วิชาหลกั ( major subject areas) และ 

มากกว่า 300 วิชารอง (minor subject areas) ช่ือวารสารวิชาการช่ือหนึ่งอาจระบอุยู่ในฐานข้อมูล

หลายหมวดวิชาได้  

 เ น่ืองจาก SCOPUS ได้ย้ายจาก www.infosciencedirect.com ไปยังเว็บไซต์

www.elsevier.com เ ม่ือต้องการสืบค้นจากฐานข้อมูลSCOPUS ให้เ ข้าตามท่ีอยู่ เ ว็บนี ้

http://www.elsevier.com/subjects  จะพบหน้าเว็บไซต์ระบุหวัข้อ subject  ท่ีมีหลายหมวดวิชา 

สามารถเลือกคลิ๊กดตูามหมวดวิชาท่ีต้องการได้ เช่น  Arts and Humanities  ,  และ Social Science 

เม่ือเข้าไปในหมวดวิชาแล้วจะพบรายช่ือหนงัสือและวารสารวิชาการ  โดยจะไม่ได้แบง่แยกหนงัสืออก

จากวารสาร แตเ่รียงลําดบัลงมาตามลําดบัตวัอกัษร A –Z  

ผู้ ขอทุนวิจัยสามารถสืบค้นได้ ด้วยทางท่ีอยู่   http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus จะพบหน้าเว็บตามรูปข้างล่างนี ้ให้คลิกท่ี มุมซ้ายบนหน้าจอ ท่ีคําว่า Journals & 

http://science.thomsonreuters.com/�
http://www.elsevier.com/subjects%20%20จะ�
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus�
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus�
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Books เม่ือลากเม้าส์ไปจะมีคําว่า Journal, Books, Book Types และ Related Topic ปรากฏ และ

สามารถสืบค้นให้หวัข้อยอ่ยอ่ืนๆ ตอ่ไปได้   

 ภาพท่ี 9 การค้นหาวารสารวิชาการผา่นเว็บในฐานข้อมลู SCOPUS 

 

 

 

 

  

 

ท่ีมา:, SCOPUS The largest Abstract and Citation Database for Peer-Reviewed 

Literature สืบค้นเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.elsevier.com  

 

 

  

 ………………………………………………………………………………………. 
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