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Citation Database 
ฐานข้อมูลส าหรับใช้พิจารณาหาแหล่งตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ใช้วิเคราะห์การอ้างอิงผลงานของนักวิจัย/สถาบัน 

ใช้หาข้อมูลเพื่อศึกษาทบทวนวรรณกรรม ดูการต่อยอดการวิจัยในสาขาท่ีสนใจ หรือดูแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต

การน าบทความต่างๆ ไปใช้ประโยชน์สามารถตรวจสอบได้จากปริมาณการอ้างอิง (citation) จากบทความอื่น ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูลเหล่านี้ท าการรวบรวมสร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายความส าคัญวารสารแตล่ะฉบับ 
จัดสร้างดัชนี (Index) ของวารสาร เพื่อช้ีให้เห็นถึงคุณภาพวารสาร โดยดัชนีเหล่านี้มีหลักการเบื้องต้นคล้ายกันว่า วารสารท่ีได้รับการอา้งอิงบ่อยกว่าก็จะถือวา่มีผลกระทบสูงกว่า



• ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขป 
• ครอบคลุมเอกสารวิชาการสหสาขาวิชา 
• ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Elsevier 
• ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1960 - ปัจจุบัน 
• ส านักหอสมุด มช. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
• ใช้ภายในเครือขา่ยมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ (กรณีใช้งานจากเครือขา่ยภายนอก ใช้ผ่าน CMU VPN หรือ OpenAthens)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ไดเ้ฉพาะรายการที่ห้องสมุด Subscription ไว้ หรือเป็น Open Access เท่านั้น



การประเมิน
คุณภาพวารสาร 



H-index

Journals Indexed

Impact 
Factor

CiteScore

SJR

SNIP

สามารถใช้วัดได้ทั้งนักวิจยั หน่วยงาน สถาบัน 
วารสาร และประเทศ โดยสืบค้นได้จากฐานข้อมูล 
Web of Science, Scopus, SCImago และ 
Google Scholar โดยแต่ละแหล่งอาจแสดงค่าไม่
เท่ากัน ขึ้นกับประเภทของส่ิงพิมพ์ จ านวนสิ่งพิมพ์ 
และจ านวนปีพมิพ์ทีค่รอบคลุม

ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง ดู
จากสิ่งที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ประเมินในกลุ่มวารสารใน
สาขาวิชาเดียวกนั 

การวัดค่าเฉลี่ยของจ านวนการอา้งองิที่ได้รับต่อ
หนึ่งบทความ โดยมีการปรับความแตกต่างของค่า 
citation ระหว่างสาขาวิชา (subject fields)

ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ค านวณจาก
ค่าเฉลี่ยจ านวนการถูกอา้งอิงในปีปฏิทินของ
บทความทั้งหมดในวารสารชื่อนัน้ๆ ย้อนหลัง 3 ปี

จ านวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารนั้น 
ซ่ึงตีพิมพ์ภายในระยะเวลา 2 ปีย้อนหลัง ได้รับ
การอ้างอิงภายในปีปจัจบุันหรือปีของ JCR 



CiteScore





SJR SNIP



Impact Factor







วารสาร
ที่ควรหลีกเลี่ยง



วารสาร/ส านักพิมพ์สุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ 
(Beall’s List of Predatory Publishers)

Assoc. Prof. Jeffrey Beall บรรณารักษ์ University of Colorado Denver 
ได้ท าการพิจารณาวารสาร และส านักพิมพ์จ านวนมาก

รวบรวมเป็นรายชื่อวารสาร/ส านักพิมพ/์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการ และอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อหารายได้ ซึ่งเข้าข่าย
วารสารที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์ 

เพื่อนักวิจัยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์ หรือเป็นกอง
บรรณาธิการ หรือเป็นผู้ประเมิน (reviewer) ให้หรือไม่ 

“Use my lists as blacklists” 
- - Jeffrey Beall



วารสาร/ส านักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานตีพิมพ์ 
Beall’s List of Predatory Publishers

มีข้อสังเกต คือ 
 ส่วนใหญ่เป็นวารสาร online ประเภท open access 
 เรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการตีพิมพ์สงู
 หลอกลวงว่ามีค่า journal impact factor สูง
 มีกระบวนการพิจารณาเรือ่งเพื่อตีพมิพ์ รวดเร็วทันใจ อาจมีการประเมนิบทความแบบ

อะลุ่มอล่วยและส่งใหป้รับปรุงบ้างพอเป็นพิธี
 ส านักพิมพ์ไม่มชีื่อเสยีงในวงการ
 อาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไมน่่าเชื่อว่ามีความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆ
 หลายวารสารตั้งชื่อคล้ายคลึงกบัวารสารมีชื่อเสยีง เช่นเติม s ไปท้ายช่ือวารสารเดิม
 ใช้ภาษาไม่ถูกต้องมากมาย (ผิดไวยากรณ์/มีค าผิด) 
 ปัจจุบันวารสารทีอ่ยู่ใน Beall’s list มีมากกว่า 1,000 ฉบับ



Hijacked 

Journals



Beall, J. (2016). SEEKING QUALITY IN SCHOLARLY PUBLISHING: HOW TO IDENTIFY AND AVOID PREDATORY PUBLISHERS. 
In The 11th TCI symposium on Thai Scholarly Journal. Bangkok: Thailand.

Fake Impact Factor Companies



จะเกิดอะไรขึ้นหากตีพิมพ์บทความกับวารสาร
ที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s List of Predatory Publishers

*หลายมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
เพื่อยกมาตรฐานการวิจัยของสถาบัน และของประเทศ 

ดังนั้นการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีคุณภาพนี้ จึงเป็นอันตรายต่อระบบการศึกษาวิจัยของประเทศไทย

ผลงานชิ้นนั้นอาจไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ  
หรือน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้  เช่น การพิจารณาทุนวิจัย การพิจารณารางวัล ฯลฯ

ไม่สามารถน ามาใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2559). ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2559 เร่ือง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 
2560 จาก http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/publish_paper.pdf

ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



การเลือก
วารสารนานาชาติ
เพื่อการตีพิมพ์



การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร

ทบทวนการใช้วารสาร 
พิจารณาขอบเขตเนื้อหาของวารสาร 

และผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย

การประเมินคุณภาพวารสารจากค่าช้ีวัด

สถานะการมีอยู่ของวารสาร 
(Index) ในฐานข้อมูล 
Citation Databases

Acceptation /Rejection Rate สิทธิ์ในบทความ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ประเภทของต้นฉบับ 
(Manuscript)

ชื่อเสียงของส านักพิมพ์, วารสาร, บรรณาธิการ
และบอร์ดบรรณาธิการ

ระยะเวลาแต่ละกระบวนการ



Journal Matching



http://journalfinder.elsevier.com



https://journalfinder.wiley.com



https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-
your-research/choosing-a-journal/journal-suggester



http://journalsuggester.springer.com



http://publication-recommender.ieee.org



Journal Matching (ต้องสมัครสมาชิก)



เอกสารประกอบการอบรม
เวบ็ไซต์ ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

library.cmu.ac.th
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กรุณำกรอกแบบประเมนิควำมพงึพอใจ
http://cmu.to/postcmultraining



cmulibref@cmu.ac.th

Fb.com/LibraryCMU

053-944531

@cmulibrary

library.cmu.ac.th
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