
วธิกีารตรวจสอบ  Journal Quartile Score (Q)  

ของวารสารในฐาน ISI Web of Science 

 เนื่องจากในปัจจุบันมีแหล่งทุนหลายแหล่งทุนเริ่มมีการเขม้งวดในการ

พจิารณาคุณภาพวารสารส าหรับการตพีมิพเ์ผยแพร่มากขึน้ และเกณฑห์นึง่ใช ้

ในการพจิารณาคอื Journal Quartile Score (Q) เชน่ กรณีทนุ คปก. รุ่นที ่17 

ของ สกว. ไดม้กีารพจิารณาวารสารทีอ่ยู่ใน Q1 และ Q2 ในฐานขอ้มูล ISI 

web of science   

 ดังนัน้เพือ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นการน าไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีแหลง่ทนุอืน่ๆ หรอื

ใชป้ระกอบในการอืน่ๆ ส่วนบรหิารวชิาการและวจัิย จงึขอแสดงวธิกีารคน้หา 

Journal Quartile Score (Q) ใน ISI  ไว ้2 วธิ ี 

 

ขอ้ชีแ้จง 

1. การเขา้คน้หาคน้มลูท่านสามารถคน้หาไดห้ลายวธิ ีในทีน่ี้ขอแนะน าไว ้

2 วธิ ี

2. วธิีการคน้หาทัง้ 2 วธิีนี้ แสดงไวเ้ป็นแนวทางเพื่อใหส้ามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นวธิอีืน่ๆ 

3. ถา้ท่านทราบหมายเลข ISSN ของวารสาร ก็จะชว่ยใหท้่านคน้หา

ขอ้มลูไดเ้ร็วและสะดวกในบางวธิ ี

4. การเขา้ web of science ตอ้งเขา้ภายใต ้สถาบันฯเท่านัน้ ทา่นไม่

สามารถ access จากขา้งนอกได ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธิที ี1่:  สามารถใชห้าวารสารทีต่อ้งการตรวจสอบกอ่นการตพีมิพเ์ผยแพรห่รอื 

 ตอ้งการทราบ รายละเอยีดของวารสารเพือ่การน าไปใชป้ระโยชนอ์ืน่ๆ   

 

[1]   เขา้ฐานขอ้มลู web of science ไปที ่URL : http://apps.webofknowledge.com/ หรอื 

 ผา่นหนา้เวบไซดส์ านกัหอสมดุกลาง หรอื ผา่นหนา้เวบไซดส์ว่นบรหิารวชิาการและวจิยั) 

 

 

 

 

รปูที ่1 หนา้ตา่งของ web of science 

 

[2] คลกิทีเ่มน ู Journal Citation Report  จะปรากฏหนา้ตา่งดงัรปูที ่2 

 

รปูที ่2 หนา้ตา่ง Journal Citation Report   

 

[2]  คลกิทีเ่มน ูJournal Citation Report 

[3]  คลกิเลอืกรายการที่

ตอ้งการวารสารทีต่อ้งการ 

Report  
[3]  คลกิเลอืก view 

all Journal  

[3]   Submit 

http://apps.webofknowledge.com/%20หรือ


[3]    กลอ่งดา้นซา้ย Select a JCR edition and year: ใหเ้ลอืกสาขาวารสารทีท่า่นตอ้งการ  

กลอ่งดา้นขวา Select an option: ใหเ้ลอืก รายการ view all journals แลว้คลกิที ่ปุ่ ม SUBMIT จะ

ปรากฏรายชือ่วารสารท ัง้หมดพรอ้ม คา่ Impact Factor ดงัแสดงในรปูที ่3 

หมายเหต ุ:  ในการเลอืกแบบนี ้ทา่นใดทีท่ราบชือ่วารสารอยูแ่ลว้ท่านสามารถเลอืกเจาะจงวารสารทีท่่านตอ้งการไดเ้ลย  

  ขอแนะน าใหท้า่นเลอืกโดยใชห้มายเลข ISSN จะรวดเร็วกวา่ 

 

รปูที ่3 หนา้ตา่งรายชือ่วารสารและรายละเอยีดตา่งๆ ใน JCR 

 

[4]   ใหค้ลกิวารสารทีท่า่นตอ้งการตรวจสอบ  Journal Quartile Score (Q) จะปรากฏหนา้ตา่ง

รายละเอยีดของวารสารทีท่า่นเลอืก ดงัรปูที ่4 

 

รปูที ่4 หนา้ตา่งรายละเอยีดของวารสารทีท่า่นเลอืก  

[4] ในตวัอยา่งนี ้คลกิเลอืกวารสารชือ่ 4OR-A 
Quarterly Journal of Operations Research 

 



 

จากรปูที ่4 ใหค้ลกิทีเ่มนู                                     ทีอ่ยูด่า้นลา่งแลว้จะปรากฏรายละเอยีด  Journal Quartile 

Score (Q)   และรายละเอยีดอืน่ๆทีท่่านสามารถน าไปใชป้ระกอบการตัดสนิในการตพีมิพเ์ผยแพร่ หรอืการายงาน

ผลงานของทา่น ดังรปูที ่5 

 

 

รปูที ่5 หนา้ตา่งรายละเอยีด Journal Quartile Score (Q) 

 

จากรูปที ่5 จะพบวา่ วารสารชือ่ 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research อยูใ่นล าดับที ่47 จาก 79 

วารสาร ทาง สาขา OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE และตกอยูใ่น Quartile ที ่3  หรอื 

Q3 น่ันเอง ส าหรับรายละเอยีดอืน่ๆรวมถงึวธิกีารค านวณหากท่านตอ้งการทราบท่านสามารถคลกิเพือ่คน้หาหรอื

อา่นท าความเขา้ใจไดใ้นแตล่ะหนา้ตา่งทีป่รากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารนี ้อยู ่ท ี ่Q3  



วธิที ี ่2 :  เป็นกรณีทีท่า่นตพีมิพเ์ผยแพรบ่ทความไปแลว้และตอ้งการทราบวา่วารสารของทา่นที่

 เผยแพรน่ ัน้อยูค่วอไทลท์ีเ่ทา่ไหร ่รวมถงึรายละเอยีดอืน่ๆ  

[1] เขา้ฐานขอ้มลู web of science ไปที ่URL : http://apps.webofknowledge.com/ หรอืเขา้ผา่นหนา้เวบไซดส์ านัก

หอสมดุกลาง หรอื ผา่นหนา้เวบไซดส์ว่นบรหิารวชิาการและวจัิย) เหมอืนวธิทีี ่1  

 

รูปที ่1 หนา้ตา่งของ Web of science 

[2] เมือ่คลกิทีเ่มนู search   จะปรากฏหนา้ตา่งการคน้หา ดังรปูที ่2  

 

รูปที ่2 หนา้ตา่ง Search ส าหรบัคน้หาขอ้มูล 

[3] จากรูปที่ 2 ในหนา้ต่างคน้หาท่านสามารถคน้ไดต้ามเงื่อนไขที่โปรกแกรมก าหนดไวต้ามตอ้งการ เช่น คน้หาตาม 

ชือ่ผูแ้ตง่ /ชือ่วารสาร /ชือ่เรือ่ง  ปีทีต่อ้งการ  หรอือืน่ๆตามทีท่า่นตอ้งการ ในตัวอยา่งนีไ้ดแ้สดงการคน้หาโดยชือ่ผูแ้ต่ง เมือ่

เลอืกเงือ่นตามทีท่า่นตอ้งการแลว้ใหค้ลกิที ่ปุ่ ม Search ดา้นขวา  จะปรากฏรายชือ่ผลงานของทา่นทัง้หมด ดังรปูที ่3 

[2]  คลกิทีเ่มนู Search  

3. ตวัอยา่งนี ้คน้หาตามชือ่ผูแ้ตง่ *

และเลอืกปี 2013  ทุกสาขา แลว้คลกิ

ที ่ปุ่ ม Search ดา้นขวา 

* อา้งผลงานของ ดร.นราธปิ วทิยากร 

 

http://apps.webofknowledge.com/%20หรือ


 

 

รปูที ่3 หนา้ตา่งรายชือ่ผลงานของทา่นหรอืทีท่า่นเลอืกตามเงือ่นไข 

[4] จากหนา้ตา่งแสดงรายชือ่ผลงานในรปูที ่3 ในกรอบดา้นซา้ยจะพบวา่ม ีเมนู Source Titles   ใหท้า่นคลกิที่

เมนู Source Titles จะปรากฏรายชือ่ส ิง่ตพีมิพ ์หรอืชือ่วารสารทีท่า่นไดเ้ผยแพรผ่ลงานไว ้ 

 

 

[4] ใหท้า่นคลกิทีเ่มนู Source Titles ดา้นซา้ยจะปรากฏ

รายชือ่ส ิง่ตพีมิพ ์หรอืชือ่วารสารทีท่า่นไดเ้ผยแพรผ่ลงานไว ้ 

 

[5] คลกิเลอืกวารสารทีท่่านตอ้งการตรวจสอบ แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม  

Refine จะปรากฏหนา้ตา่งดงัรูปที ่4  

 



[5] คลกิวารสารทีต่อ้งการตรวจสอบ   

 ในตัวอย่างนี้เลือกวารสารชือ่ FERROELECTRICS แลว้กดปุ่ ม refine ดา้นขวามือ จะปรากฏหนา้แสดงรายชือ่

บทความทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสาร FERROELECTRICS ทัง้หมด ดังรปูที ่4 

 

รปูที ่4 หนา้ตา่งรายชือ่บทความทีเ่ผยแพรใ่นวารสาร FERROELECTRICS 

[6]  ใหท้า่นคลกิทีเ่มนู ชือ่เรือ่ง จะปรากฏรายละเอยีดตา่งๆของบทความ ดังรปูที ่5 

รปูที ่5  หนา้ตา่งรายละเอยีดบทความทีท่า่นเลอืก 

[6] ให้ท่านคลกิที่เมนู ชื่อเรื่อง จะปรากฏ

รายละเอยีดตา่งๆของบทความ ดงัรูปที ่5 

[7] ในหนา้ต่างนี้ ใหค้ลกิที ่View Journal Information จะ

ปรากฏรายละเอยีด Journal Quartile ดังรปูที ่6 



[7] จากหนา้ตา่งรปูที ่5 ใหค้ลกิที ่View Journal Information จะปรากฏรายละเอยีด Journal Quartile ดังรปูที ่6 

 

รปูที ่6 หนา้ตา่ง แสดง Journal Quartile ของวารสาร FERROELECTRICS 

 จากรปูที ่6  จะพบวา่วารสาร FERROELECTRICS อยูใ่น Q4 ทัง้สาขา MATERIALS SCIENCE, 

MULTIDISCIPLINARY และสาขา PHYSICS, CONDENSED MATTER  

 และถา้น าไปคน้หาดว้ยวธิทีี ่1 ผลทีไ่ดจ้ะแสดงดังรปูที ่ 7 ซึง่ไดผ้ลเหมอืนกนัแต ่ในกรณีที ่1 นีท้า่นจะทราบ

รายละเอยีดทีม่าของ Journal Quartile  

 

รูปที ่7  ผล Journal Quartile ของวารสาร FERROELECTRICS กรณีหาแบบวธิที ี ่1 
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