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การหาค่าสูงสุดร้อยละ 10 ตามค่า SJR / ISI ของสาขานั้น (ขอตีพิมพ์)  จัดท าโดย อังค์วรา ประจักษ์จติร ์
  ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 

วิธีการหาอันดับสูงสุดรอ้ยละสิบตาม SJR ของสาขาน้ัน 

เข้าเว็บ http://www.scimagojr.com 

จะแสดงดังรูป 

 

 

การเข้าดูสาขาย่อยของแต่ละวารสาร  

 

 

 

1.เลือก  Country Rankings 

http://www.scimagojr.com/
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จะปรากฏหน้า  SJR (Scimago Journal & Country Rank) 

 

2. ใส่ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น 3. กดค้นหา 

4. กดที่ชื่อ
วารสาร   
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จะแสดงหน้าสาขาย่อยดังนี้ 

 

 

จะแสดงสาขาย่อย เลือกสาขาท่ีมีค่าท่ีดีที่สุด และเป็นปีปัจจุบัน 

 

 

 น าสาขาที่ได้มาสืบค้น Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 

 

8. เลือก  Journal Rankings 

5. กดที่เครื่องหมาย + 6. กดที่เครื่องหมาย + 

7. ปรากฏสาขาที่อยู่ใน ปี 2017 = Q1 
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จากตัวอย่างท าการเลือกสาขา  Agricultural and Biological Sciences 
(miscellaneous)  

 

 

 

 

 

 

 

 9. เลือก All subject categories   
ที่ตรงกับสาขาของอาจารย์ 

 10. เลือก Agricultural 
and Biological Sciences  
(miscellaneous) 

 11. จะแสดง จ านวนทั้งหมด 268 ถ้า 10% 
ก็คือ 26 อันดับแรก ถือว่าอยู่ใน 10%ของ
สาขา (ซ่ึงข้อมูลนี้มีปรับได้ทุกปี ไม่คงที่) 
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วิธีการค านวณ หาอันดับสูงสุดร้อยละสิบตาม SJR ของสาขานั้น 

วิธีท่ี 1   การคูณ 10%  

เช่น  มีข้อมูลทั้งหมด  268 อันดับในสาขา  คูณ 10 หาร 100  

   268 x 10    =  26 

  ฉะนั้น  26 อันดับแรก อยู่ใน 10% ของสาขานั้น 

 หรือ 

วิธีท่ี 2  การตัดเลขตัวสุดท้าย  

  จ านวนหลักร้อย   เช่น  268 อันดับตัดตัวเลขสุดท้ายออก 

= 268       = 26 อันดับแรก 

  จ านวนหลักพัน เช่น 1,524 อันดับตัดตัวเลขตัวสุดท้ายออก   

= 1524 = 152 อันดับแรก 

 ก็จะถือว่า อยู่ในอันดับสูงสุดร้อยละสิบตาม SJR ของสาขานั้น 

 

 

100 
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 12. แสดงชื่อวารสารที่อยู่ใน 10% 
ของสาขา (26 อันดับ) ซึ่งจะได้รับ
การสนับสนุนเป็น 35,000 บาท 
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 13. แสดงชื่อวารสารที่อยู่ใน Q1 (ล าดับ 43) ซึ่ง
จะได้รับการสนับสนุนเป็น 15,000 บาท 

 14. แสดงชื่อวารสารที่อยู่ใน 
Q2  ตั้งแต่ ล าดับ 64  


