
        การตรวจสอบคณุภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Web of Science 
 
  ในการตรวจสอบคุณภาพวารสารวิชาการของวารสารแต่ละชื่อในฐานข้อมูล “Web of Science” นั้น 
สามารถตรวจสอบได้จากค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพ 2 ตัวหลักๆ ได้แก่ ค่า Journal Impact Factor (JIF) และค่า JIF 
Quartile (Q)  
  ค่า Impact Factor หรือ Journal Impact Factor (JIF) คือ ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง 
ต่อบทความจากวารสารที่ตีพิมพ์ในสองปีล่าสุด เช่น วารสารที่มีค่า Impact Factor 3.167 หมายถึง วารสารนี้มี
บทความที่ถูกน าไปอ้างอิงเฉลี่ยบทความละ 3 ครั้งใน 2 ปีล่าสุด ทั้งนี้ตัวชี้วัดนี้จะไม่นิยมใช้เพ่ือเปรียบเทียบวารสาร
ที่ต่างสาขากัน 
 ค่า JIF Quartile (Q) คือ การประเมินคุณภาพและจัดอันดับวารสารที่มีค่า Impact factor ของวารสาร
ในแต่ละสาขาไม่เท่ากัน ค่า Q จะหมายถึง Quartile score ของวารสารในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  
4 ช่วง ตามด้านล่างนี้ ทั้งนีต้ัวชี้วัดนี้สามารถน าไปเปรียบเทียบวารสารที่ต่างสาขากันได้ 
   Q1 = Top position (highest 25% of data) ถือเป็นวารสารกลุ่มท่ีดีที่สุดในสาขาวิชา 
   Q2 = Middle-high position (อยู่ระหว่าง top 50% และ top 25%) 
   Q3 = Middle-low position (อยู่ระหว่าง top 75% และ top 50%) 
   Q4 = Bottom position (bottom 25%) 
  การตรวจสอบค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Web of Science ท าได้ 2 วิธีหลักๆ 

ดังนี้ 

 

วิธีที่ 1 ตรวจสอบจากหนา้ที่แสดงรายละเอียดของแต่ละวารสาร 

        ค่าคุณภาพที่แสดง คือ ค่า Quartile (Q) (หากสถาบันใดที่บอกรับ Journal Citation Reports จะแสดง

ค่า Impact Factor และค่า Rank in Category เพ่ิมมาด้วย) 
  วิธีการ: ค้นหาวารสารที่ต้องการ โดยระบุชื่อวารสารทั้งชื่อหรือบางส่วนของชื่อในช่องการสืบค้น เลือก

ช่องทางการค้นเป็น Publication Name และระบุกลุ่มสาขาหรือ Collection ที่ต้องการ*  
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 *กลุ่มสาขาหรือ Collection หลักในฐานข้อมูล Web of Science ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์  

(SCI-Expanded) สาขาสังคมศาสตร์ (SSCI) และมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ (A&HCI) ส่วน ESCI นั้น จะเป็นกลุม่ของวารสาร

ใหม่ท่ียังไม่ได้รับการอนุมัตเิพื่อเข้ากลุ่มหลักท้ัง 3 กลุ่ม เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการประเมินค่าดชันช้ีีวัดคุณภาพวารสาร  

ซึง่ตามที่ระบุในราชกิจจานุเบกษาที่ก าหนดฐานข้อมูลส าหรับเผยแพร่วารสารวิชาการนานาชาติในส่วนของฐานข้อมูล Web of 

Science นั้น จะระบเุฉพาะการเผยแพร่ใน 3 กลุ่มสาขาหลักเท่านั้น ไม่นับรวมวารสารที่อยู่กลุ่ม ESCI 
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  เมือ่พบผลการสืบค้นวารสารชื่อที่ต้องการแล้ว และต้องการทราบวารสารดังกล่าวยังคงได้รับการท าดัชนี 
ที่เป็นปัจจุบันในฐาน Web of Science หรือไม่ ให้พิจารณาดังนี้ 
   1. Publication Years: ยังคงเขา้ใช้งานในปีพิมพ์ปัจจุบันหรือไม่  
   2. ปีท่ีแสดงค่า Quartile (Q) หรือค่า Impact ของวารสาร: เป็นปีที่ได้รับการประเมินในรอบปี
ปัจจบุนัหรอืไม่ ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะด าเนินการในช่วงกลางปีของทุกปี  
   3. ตรวจสอบรายชื่อจาก Master Journal Lists: ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อวารสารทั้งหมดทีไ่ด้รับ
การท าดัชนีที่เป็นปัจจุบันในฐาน Web of Science โดยจะมีการปรับปรุงรายชื่อทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี)  
(ดูวิธีการสืบค้นจากวิธีที่ 2) 
   การพิจารณาตามข้อที่ 1- 2 นัน้ หากปีทีแ่สดงค่าดังกล่าวไม่ใช่ปีปัจจุบัน แสดงว่าวารสารชื่อนั้นไม่ได้
ถูกท าดัชนีในฐาน Web of Science หากต้องการตรวจสอบผลให้ที่แน่นอนควรตรวจสอบตามข้อที่ 3 
    ตัวอย่าง การตรวจสอบจาก Publication Years 

 
 

   จากตัวอย่าง พบว่า วารสารชื่อที่สืบค้นได้รับการท าดัชนีในฐาน Web of Science มายาวนาน
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2001-2021 
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   ตัวอย่าง การตรวจสอบจากปีที่แสดงค่า Quartile (Q) หรือค่า Impact ของวารสาร 
   หากคลิกที่ชื่อวารสารที่ต้องการ จะแสดงข้อมูลวารสารรวมถึงตัวชี้วัดคุณภาพ ได้แก่ ค่า Quartile (Q) 
เมื่อพิจารณาปีทีม่ีการประเมิน พบว่า เป็นปีปัจจุบัน คือ 2019 

 
    ทั้งนี้หากสถาบันใดที่บอกรับ Journal Citation Reports จะมีการแสดงค่า Impact Factor และ 

ค่า Rank in Category เพ่ิมมาด้วย                           
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     ตัวอย่างของวารสารที่ไม่ได้รับการท าดัชนีที่เป็นปัจจุบันในฐาน Web of Science แล้ว ซึง่พิจารณา

จากปีที่มีการประเมินค่าตัวชี้วัดต่างๆ ของวารสาร ที่ได้รับการประเมินตั้งแตป่ีค.ศ. 2013                            

 

 
วิธีที่ 2  ตรวจสอบจากเมนู Master Journal List (ต้องลงทะเบียนด้วยบัญชีส่วนตัวเพ่ือเข้าใช้งาน)  
 Master Journal List เป็นการรวบรวมรายชื่อวารสารทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูล 
Web of Science ในแต่ละปี โดยทางฐานข้อมูลจะมีการปรับปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบันในช่วงเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี หากวารสารชื่อใดที่ไม่พบใน Master Journal List แสดงว่าวารสารดังกล่าวไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล Web of 
Science หรือเคยอยู่แต่ปัจจุบันไดถู้กน าออกจากฐานข้อมูลแล้ว  
  ค่าคุณภาพที่แสดง คือ ค่า Impact Factor ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวารสาร และข้อมูลรายชื่อ
วารสารทั้งหมดในฐานข้อมูลแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 วิธีการ: ไปที่เมนู Master Journal List    
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   เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้แล้ว จะเข้าสู่หน้าของ  Master Journal List สืบค้นชื่อวารสารที่ต้องการ โดยคลิกที่
เมนู Search Journal  

 
 
 

  ค้นหาวารสารชื่อที่ต้องการ 
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  แสดงผลการสืบค้น โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร รวมถึงแจ้งว่าวารสารชื่อดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
สาขาหรือ Collection ใดของฐานข้อมูล Web of Science คลิก View Profile Page เพ่ือดูข้อมูลรายละเอียด
ทั้งหมดของวารสาร 

 
  แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของวารสาร รวมถึงค่า Impact Factor ทั้งนีห้ากสถาบันใดทีบ่อกรบั 
Journal Citation Report (JCR) จึงจะสามารถดูค่า Impact Factor ของปีปัจจุบันได้  
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  หากต้องการดาวน์โหลดรายชื่อวารสารทั้งหมดที่อยูใ่นฐานข้อมูล Web of Science ท าไดโ้ดยคลิกท่ี
เมนู Downloads  

 
 

 จากนั้นเลือกดาวน์โหลดรายชื่อวารสารตามกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการ ทัง้นี้วารสารที่อยู่ในกลุ่ม Emerging 
Sources Citation Index นั้น เป็นวารสารที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นเพ่ือน าเข้าฐานข้อมูล Web of Science 
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และอยู่ระหว่างการรอค านวณค่า Impact หากผ่านขั้นตอนนี้แล้ว วารสารเหล่านี้จึงถูกย้ายรวมอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
หลักท้ัง 3 กลุ่มได้แก่ SCIE, SSCI และ AHCI 

  

 
  ข้อมูลที่ได้จะประกอบด้วยรายชื่อวารสาร เลข ISSN/eISSN ชื่อและท่ีอยู่ของส านักพิมพ์ ภาษาของ
วารสาร และกลุ่มเนื้อหา แต่จะไม่มีข้อมูลของค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสารใดใด หากต้องการดูข้อมูลดังกล่าว
เพ่ิมเติมจะต้องดูที่เมน ูJournal Citation Report (JCR) ซึ่งจะให้ข้อมูลค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสารทั้งปัจจุบัน
และย้อนหลัง ซ่ึงทางส านักหอสมุดกลางกลางไม่ได้บอกรับ JCR ซึ่งไม่สามารถใช้เมนูดังกล่าวได้   

 
 

             อัมพร ขาวบาง 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปรับปรุง 30 พฤษภาคม 2564 


