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การสืบค้นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 
 

สารบัญ 
 หน้า 

เอกสารแสดงหลักฐานของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  ISI-Web of Science (ประเภท
ค่าตอบแทนที่ 1-3) 

2 

เอกสารแสดงหลักฐานของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus  (ประเภทค่าตอบแทนที่ 4) 5 
เอกสารแสดงหลักฐานของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  (ประเภทค่าตอบแทนที่ 6) 8 
เอกสารแสดงหลักฐานว่าบทความได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์วารสาร 10 
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 เอกสารแสดงหลักฐานของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  ISI-Web of Science (ประเภท
ค่าตอบแทนที่ 1-3) 
 

1. ไปที่ฐานข้อมูลตามลิ้งค์ http://apps.webofknowledge.com 
2. ในช่องค้นหา Basic Search พิมพ์ชื่อวารสาร ตัวอย่างเช่น Chemosphere และเลือก Index ในช่อง

ถัดไปเป็น Publication Name จากนั้นคลิก Search  

 

 
3. หน้าเว็บไซต์จะแสดงรายชื่อหลายบทความที่อยู่ในวารสารนั้น คลิกท่ีชื่อวารสาร 

 
4. หน้าเว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดของวารสารนั้น ให้คลิกที่ Journal Citation Reports (JCR) 

  
 

 

http://apps.webofknowledge.com/
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5. จะลิ้งค์ไปที่ส่วนของ Journal Citation Reports (JCR) ของวารสาร โดยแสดงข้อมูลค่า Impact 

Factor ย้อนหลัง  ให้ผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานฯ พิมพ์เอกสารหน้าดังกล่าวประกอบการยื่น  

 

พิมพ์เอกสารหน้านี้
ประกอบการยื่นแบบ 
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6. กรณีที่ไม่สามารถคลิกชื่อวารสารได้ แสดงว่าวารสารนั้นยังไม่มีค่า Impact Factor จึงไม่มีลิ้งค์ไปที ่
Journal Citation Reports (JCR) ให้ผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานฯ พิมพ์เอกสารหน้าที่มีลิสต์
รายชื่อบทความในวารสาร เพ่ือแสดงว่าวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ดังตัวอย่าง
ด้านล่างนี้ 

 
 

 

พิมพ์เอกสารหน้านี้
ประกอบการยื่นแบบ 
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 เอกสารแสดงหลักฐานของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus  (ประเภทค่าตอบแทนที่ 4) 
1. ไปที่ฐานข้อมูลตามลิ้งค์ http://www.scopus.com 
2. ในช่องค้นหา Documents พิมพช์ื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และเลือก Index ในช่องถัดไป

เป็น Article title, Abstract, Keywords จากนั้นคลิก Search   

 
3. หน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล ให้ผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานฯ พิมพ์

เอกสารหน้าดังกล่าวประกอบการยื่น 

 

  

 

พิมพ์เอกสารหน้านี้
ประกอบการยื่นแบบ 

 

http://www.scopus.com/
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4. หากบทความยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูล ในช่องค้นหา Documents พิมพ์ชื่อวารสาร 
ตัวอย่างเช่น Kasetsart Journal of Social Sciences และเลือก Index ในช่องถัดไปเป็น 
Source title จากนั้นคลิก Search  

 
 

5. หน้าเว็บไซต์จะแสดงรายชื่อหลายบทความที่อยู่ในวารสารนั้น คลิกท่ีชื่อวารสาร 
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6. หน้าเว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดของวารสาร ให้ผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานฯ พิมพ์เอกสาร
หน้าดังกล่าวประกอบการยื่น 

 
 
 

พิมพ์เอกสารหน้านี้
ประกอบการยื่นแบบ 
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 เอกสารแสดงหลักฐานของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  (ประเภทค่าตอบแทนที่ 6) 
1. ไปที่ฐานข้อมูลตามลิ้งค์ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html   
แล้วคลิกที ่“ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพวารสาร TCI คลิกทีน่ี่” 

 
 

2. ในช่องค้นหา พิมพ์ชื่อวารสาร  แล้วคลิก ค้นหา   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html
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3. หน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อมูวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ให้ผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานฯ พิมพ์
เอกสารหน้าดังกล่าวประกอบการยื่น 

 
 

 

พิมพ์เอกสารหน้านี้
ประกอบการยื่นแบบ 
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 เอกสารแสดงหลักฐานว่าบทความได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์วารสาร 
1. ไปทีห่น้าเว็บไซต์ของวารสาร ตัวอย่างเช่น วารสาร Molecular & Cellular Toxicology  ลิ้งค์ 

https://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/13273  
2. คลิก Browse Volumes & Issues จนพบหน้าทีแ่สดงบทความทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์ พิมพ์เอกสาร

หน้าดังกล่าวประกอบการยื่น 
 

 
 
 
 

จัดท าเอกสารโดย หน่วยสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
โทรศัพท์ภายใน 2116, 2115 

พิมพ์เอกสารหน้านี้
ประกอบการยื่นแบบ 

https://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/13273

