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แนวปฏิบัติทดี่ ีในการคัดเลือกวารสารเพือ่ ตีพมิ พ์
ผลงานวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 8/58 วันพุธที่ 2 กันยายน 2558
ได้พิจารณาบันทึกความรู ้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง “การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ ” วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แล้ว มีมติเห็นชอบร่ วมกัน
กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ประกอบกัน ดังแนวทางต่อไปนี้
1. พิจารณาจากสานักพิมพ์ทมี่ ีมาตรฐาน ซึ่งมีการระบุถึงระบบการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณของสานักพิมพ์ เช่น
- การเข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคมวิชาชี พหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น COPE (the Committee on
Publication Ethics)
- มีระบบตรวจสอบการโจรกรรมหรื อการลอกเลี ยนทางวิชาการ (Plagiarism) มีประกาศที่
ชัดเจนเกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ ราคา และนโยบายการถอดถอนบทความออกจากวารสารหากพบ
ความผิด
-

เป็ นสมาชิกในระบบบริ การ Reference linking service เช่น CrossRef เพื่อสร้างมาตรฐานของ
รหัส DOI (Digital object identifier) เพื่อการอ้างอิงบทความและการเก็บรักษาบทความฉบับ
ย้อนหลัง รวมทั้งการจัดทาดรรชนี (Indexing) อยูใ่ นฐานข้อมูลสากลที่สาคัญ เป็ นต้น

2. พิจารณาจากดัชนีอ้างอิงของวารสารแต่ ละฉบับ ว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือหรื อไม่
เช่น กรณี วารสารวิชาการไทย มีฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพวารสารที่เป็ นที่ยอมรับคือ ศูนย์ดชั นีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre; TCI) กรณี วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูลที่มีชื่อเสี ยงที่ได้รับความเชื่อถือ ได้แก่ ISI, Web Of Science, Scopus, ScienceDirect เป็ นต้น
3. พิจารณาจากดัชนีชี้วดั คุณภาพบทความในวารสารวิชาการ ดัชนีที่นิยมใช้กนั มีอยูห่ ลายชนิด
ได้แก่
-

ค่ า Impact Factor เป็ นการวัดค่าความถี่ที่บทความในวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิงหรื อถูก
นาไปใช้ในแต่ละปี หรื อช่วงเวลาหนึ่ง Impact Factor จึงเป็ นเครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งที่ช่วยในการ
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ประเมินคุณภาพ เปรี ยบเทียบ และจัดอันดับวารสาร ช่ วยประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจใน
การจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด ฯลฯ
- ค่ า SJR (Scimago Journal Ranking)

เป็ นดัชนี ช้ ี วดั จัดอันดับวารสารโดยอาศัยข้อมูล

บทความวารสารและจ านวนการอ้า งอิ ง จากฐานข้อ มู ล Scopus

ของบริ ษ ัท Elsevier

ค่า SJR คานวณจากจานวนการอ้างอิงทั้งหมดที่วารสารได้รับในปี ปั จจุบนั หารด้วยจานวน
บทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วในระยะ 3 ปี โดยคัดเลือกบทความและการอ้างอิงบทความที่ไ ด้รับ
จากเอกสารที่มี peer-review เท่านั้น
- ค่ า h-index (highly-cited index, hirsch index) เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ที่แสดงจานวนผลงานวิจยั ที่มี
จานวนครั้ งของการอ้างอิ งเท่ากับหรื อมากกว่าจานวนผลงานวิจยั นั้นๆ ซึ่ งปั จจุบนั ผูส้ นใจ
สามารถสื บค้นผลงานวิจยั จานวนการอ้างอิง และค่า h index ได้จากเว็บไซต์ของ Google ที่มี
ชื่ อว่า Google Scholar (http://scholar.google.com) และสาหรับนักวิจยั ที่มีความประสงค์จะ
เผยแพร่ ขอ้ มูลผลงานวิจยั ของตนบนอินเทอร์ เน็ต สามารถทาได้โดยการสมัครเป็ นสมาชิ กของ
Google

ก่ อ น และจัด การข้อ มู ล ส่ ว นตัว ได้ที่ เ ว็บ ไซต์ Google

Scholar

Citations

(http://scholar.google.com/citations)
4. พิจารณาจากวิธีการเชิ งคุณภาพอืน่ ๆ เช่น การตัดสิ นของกลุ่มผูอ้ ่านว่าเนื้อหาทางวิชาการมี
คุณภาพดี สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เหมาะกับท้องถิ่ นหรื อมุ่งสู่ ความเป็ นนานาชาติ หรื อการตัดสิ นของ
กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีวธิ ี การประเมินใหม่ๆ ที่เหมาะสาหรับวารสาร Open Access
(OA) โดยเฉพาะดัชนีประเภท Article-level metrics คือ วัดปริ มาณการใช้บทความ โดยดูจาก HTML, page
views และ PDF downloads หรื อดัชนีทางเลือก Almetrics (Alternative metrics) คือ ประเมินความคิดเห็นของ
ผูอ้ ่าน โดยดู จาก Comments, Notes, Star rating และการแบ่งปั นผ่านเครื่ องมือเครื อข่ายทางสังคมต่างๆ
ออนไลน์ เช่น CiteULike, Mendeley, Facebook เป็ นต้น ซึ่ งดัชนี แบบนี้ ถูกนามาประยุกต์ใช้จริ งแล้วในวารสาร
ต่างๆ เช่น PloS, BMC และ BMJ Open เป็ นต้น
5. หลีกเลีย่ งสานักพิมพ์และวารสารประเภท OA Publishers ทีม่ ีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม อาทิ
สานักพิมพ์ที่หวังผลทางการค้าแต่ขาดการควบคุมคุ ณภาพ ซึ่ งจะทาให้นกั วิจยั ได้รับความเดือดร้อน เสี ยเวลา
และยุ่งยากในภายหลัง โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ Scholarly OA (http://scholarlyoa.com) ของ
Jeffrey Beall เป็ นต้น
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