7.1) View a group of journal by เลื อกดูขอ้ มูล ตามกลุ่ ม
วารสาร

7.2) Search for specific journal สื บค้นเฉพาะวารสารที่
ต้องการ

ในช่ อง Search by: สามารถเลือกสื บค้ นจาก
ชื่อเต็มของวารสาร (Full Journal Title)
ชื่อย่อของวารสาร (Abbreviated Journal Title)
่
่
สวนใดสวนหนึ
่ งของชื่อวารสาร (Title Word)
ISSN
่ Type search term: แล้วคลิ ก
จากนั้ นพิมพ์ชื่อวารสารในชอง
ปุ่ ม Search หรื อ เลือก view list of full journal titles เพื่อ
แสดงรายชื่ อวารสารทกชื
ุ ่ อที่มีอยู่ ในฐานข้ อมลู

7.3) View all journals แสดงวารสารในหมวดที่เลือกไว้ทุก
รายการ

การใช้ งานฐานข้ อมลู
8) ผลการสื บค้นประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้
Journal Information
Journal Impact Factor
Journal Immediacy Index
Journal Cited Half-life
Cited Journal Graph
Journal Citing Half-life
Citing Journal Graph
Journal Source Data

ISI Journal Citation Reports
เพื่อ ตรวจสอบค่ า

Journal Impact Factors

่
สามารถอานรายละเอี
ยดของข้อมูลได้ที่
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/help/h_toc.htm

สอบถามข้ อมลเพิ
ู ม่ เติม
่ ทกั ษ์
สอบถามข้ อมลเพิ
ู ่มเติม: อโนชา เลาพิ
โทร.0 2218 5726-9 E-mail: anocha@acc.chula.ac.th

ห้ องสมดคณะพาณิ
ชยศาสตร์ และการบัญชี
ุ
http://library.acc.chula.ac.th

Journal Impact Factor

3) ให้เลือกที่หวั ข้อ Additional Resources

่
่ านวนรายการอ้างอิงใน
หมายถึง อัตราสวนระหวางจํ
ปี ปั จจุบนั ที่อา้ งถึงบทความใน 2 ปี หลังของวารสารนั้ น
ั านวนบทความทั้ งหมดที่ตีพิมพ์ใน 2 ปี หลังของ
กบจํ
วารสารนั้น
Journal Impact Factor จึงเป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งที่ช่วย
ในการเปรี ยบเทียบและจัดอันดับวารสาร เพื่อการคัดเลือก
และบอกรับวารสารสําหรับห้องสมุด หรื อใช้สาํ หรับนักวิจยั
ในการคัดเลือก วารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้ง
ใช้ ประเมินคณภาพด้
านการวิจัยของสถาบันการศึกษา โดย
ุ
พิจารณาจากคณภาพของบทความที
่ตีพิมพ์ โดยนั กวิจัย
ุ
ภายในสถาบันนั้นๆ ได้ อกี ด้ วย

4) ภายใต้หวั ข้อ Analytical Tools: ให้เลือก Journal Citation
Reports

ํ
6) รายละเอียดในการกาหนด
A: Select a JCR edition and
year
6.1) คลิกที่ปุ่มหน้าสาขาวิชาที่ตอ้ งการ
6.2) คลิกที่ drop down menu เพื่อเลือกปี ที่ตอ้ งการสื บค้น

การตรวจสอบค่ า Journal Impact Factor
่
1) สามารถสืบค้นได้โดยเข้าผานหน้
าโฮมเพจของห้องสมุด
คณะฯ http://library.acc.chula.ac.th หรื อสื บค้นโดย
่
ตรงที่ http://newisiknowledge.com/ ภายใต้เครื อขาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) จากหน้าโฮมเพจของห้องสมุดคณะฯ ภายใต้หวั ข้อ
ฐานข้ อ มลห้
ู อ งสมดุ
คณะ เลือก ตรวจสอบ
คา่ Journal Impact
Factor

6.2
6.1

่
ํ
่ ดังนี้
5) ในสวนของการสื
บค้นผูใ้ ช้จะต้องกาหนดทางเลื
อก 2 สวน
A: Select a JCR edition and year
เพื่อการเลือกสาขาวิชาและปี ในการจัดอันดับข้อมูล
B: Select an option
เพื่อการเลือกรู ปแบบสําหรับการสื บค้น

ํ
7) รายละเอียดในการกาหนด
B: Select an option
7.1) View a group of journal by
เลือกดูขอ้ มูลตามกลุ่มวารสาร
7.2) Search for specific journal
สืบค้นเฉพาะวารสารที่ตอ้ งการ
7.3) View all journals
แสดงวารสารในหมวดที่เลือกไว้ทุกรายการ

