
                                     

 

 

 
 

 
เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 ป พ.ศ. 2558 : 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
เกณฑหลัก  

1. บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมีขอมูลประกอบดังน้ี  
1.1 สําเนาผลประเมินของผูทรงวุฒิท่ีเชิญพิจารณาบทความตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557  
1.2 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิของขอ 1.1 (ท่ีอยู เบอรโทรศัพท อีเมล) โดยทาง TCI จะเก็บขอมูลเปนความลับ  

วารสารท่ีไมสงขอมูลดังกลาวจะไมผานเกณฑการประเมินขอน้ี 
2. วารสารตองออกตรงตามเวลาท่ีกําหนด (ทุกฉบับของป พ.ศ. 2557 ตองออกตีพิมพท้ังหมดภายในวันท่ี 31 

ธันวาคม 2557) 

เกณฑรอง  
1. วารสารตองมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 6 ฉบับ  
2. วารสารตองมี citation ท่ีตรวจสอบไดจากฐานขอมลู TCI 
3. วารสารตองมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน 
4. วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน 
5. วารสารตองตีพิมพบทความท่ีมีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
6. วารสารตองมีการตีพิมพบทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมท่ีไดมาตรฐาน ไดแก  

 -  ช่ือ และท่ีอยูผูนิพนธ 
 -  บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   
 -  เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน 

7. วารสารตองมีเว็บไซตท่ีมีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยอยางตอเน่ือง  
8. วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ Online Journal System (OJS) ท่ีไมใชการสง

บทความโดยใชอีเมล   

การพิจารณาประเมินกลุมวารสาร 
วารสารกลุมท่ี 1:  วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ป จนถึง ธันวาคม 2562) และอยูใน

ฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป 
พิจารณาจากวารสารท่ีผานเกณฑหลักทุกขอ ผานเกณฑรองอยางนอย 4 ขอ ข้ึนไป และมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพ
ทุกขอรวมกันไมต่ํากวา 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
 

วารสารกลุมท่ี 2:  วารสารท่ีอยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI   
พิจารณาจากวารสารท่ีผานตามเกณฑหลักทุกขอ และมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 15 คะแนน 
แตไมต่ํากวา 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

วารสารกลุมท่ี 3:  วารสารท่ีไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต  
พิจารณาจากวารสารท่ีไมผานเกณฑหลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 10 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
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เกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 ป พ.ศ. 2558 : สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ลําดับท่ี เกณฑการพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 

1 บทความทุกบทความตองมีการควบคุม
คุณภาพจากผูทรงคณุวุฒิ (peer review) 

พิจารณาจาก 
1) การเลือกผูทรงคณุวุฒิไดตรงตามสาขาวิชา  
2) บทความจากผูนิพนธภายในตองไดรับการพิจารณาจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานท่ีจัดทําวารสาร และ
ไมมสีวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

3) ความเขมขนในการประเมินคณุภาพบทความ  

มีครบทุกขอ เทากับ 2 คะแนน 
มี 1-2 ขอ เทากับ 1 คะแนน 
ไมมีขอมลู เทากับ 0 คะแนน 

2 วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา ออกตรงตามเวลาท่ีกําหนดไวในกติกาของการตีพิมพ (ทุกฉบับ
ของป พ.ศ. 2557 ตองออกตีพิมพท้ังหมดภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2557) 

ออกตรงเวลา เทากับ 2 คะแนน 
ออกลาชา 1 ฉบับ เทากับ 1 คะแนน 
ออกลาชาเกิน 1 ฉบับ เทากับ 0 คะแนน 

3 วารสารมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไม
นอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเน่ืองไม
นอยกวา 6 ฉบับ 

พิจารณาจากวันท่ีเริ่มออกตีพิมพครั้งแรกจนถึง 31 ธันวาคม 
2557 

อายุมากกวา 3 ป เทากับ 2 คะแนน 
อายุเทากับ 3 ป เทากับ 1 คะแนน 
อายุนอยกวา 3 ป เทากับ 0 คะแนน 

4 วารสารมี citation ท่ีตรวจสอบไดจาก
ฐานขอมูล TCI 

พิจารณา citation/article ของวารสารเทียบกับคาเฉลีย่ของ
วารสารในฐานขอมูล TCI ในสาขาวิทยาศาสตรฯ และสาขา
มนุษยศาสตรฯ ระหวางป พ.ศ. 2554-2556 ซึ่งมีคาเฉลีย่ดังน้ี 
-  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = 0.582 
-  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = 0.256 

citation/article เทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ย เทากับ 2 คะแนน 
citation/article ต่ํากวาคาเฉลี่ยแตไมเทากับ 0 เทากับ 1 คะแนน 
citation/article เทากับ 0 เทากับ 0 คะแนน 

5 วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการ
ตีพิมพอยางชัดเจน 

ตัวเลมของวารสารตองระบุ ดังน้ี 
1) Aim and scope ของวารสาร ตองระบุสาขาวิชาท่ีรับ

ตีพิมพ ท่ีชัดเจน ท้ังในรูปเลมและเว็บไซต (ถามี) 
2) รายช่ือและตนสังกัดของกองบรรณาธิการทุกทาน 
3) กําหนดออก เชน ปละ 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 เดือน... ฉบับ

ท่ี 2 เดือน... เปนตน 

มีขอมูลครบทุกขอ เทากับ 2 คะแนน 
มีขอมูลขอ 1, 2 และ 3 แตไมมีขอ 4 หรือ 5 เทากับ 1 คะแนน 
ขาดขอมูลขอใดขอหน่ึงในขอ 1, 2 และ 3 เทากับ 0 คะแนน 
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ลําดับท่ี เกณฑการพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 

4) ขอความท่ีแสดงใหเห็นวา บทความท่ีตีพิมพตองผาน
การพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ หากสามารถระบุ
จํานวนผูทรงคณุวุฒิตอบทความไดจะดมีาก 

5) คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ ควรมีรายละเอียดท่ี
ครบถวน 

6 วารสารมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิ
มาจากหลากหลายหนวยงาน 

พิจารณาจากท่ีอยูของผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสาร 
โดยตองมีกองบรรณาธิการจากหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานท่ี
จัดทําวารสาร 

ผูทรงคุณวุฒิตางหนวยงาน ≥ 50% เทากับ 2 คะแนน 
25% ≤ ผูทรงคุณวุฒิตางหนวยงาน < 50% เทากับ 1 คะแนน 
ผูทรงคุณวุฒิตางหนวยงาน < 25% เทากับ 0 คะแนน 

7 วารสารตีพิมพบทความท่ีมีผูนิพนธมาจาก
หลากหลายหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

พิจารณาจากท่ีอยูของผูนิพนธบทความ โดยตองมีบทความจาก
หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานท่ีจัดทําวารสาร (ในกรณีท่ี
บทความมีผูนิพนธท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก จะถือวาเปนบทความจากหนวยงานภายนอก) 

บทความจากหนวยงานอ่ืน ≥ 50% เทากับ 2 คะแนน 
25% ≤ บทความจากหนวยงานอ่ืน < 50% เทากับ 1 คะแนน 
บทความจากหนวยงานอ่ืน < 25% เทากับ 0 คะแนน 

8 วารสารมีการตีพิมพบทความท่ีมรีปูแบบการ
ตีพิมพและรูปเลมท่ีไดมาตรฐาน 

พิจารณาจากขอมูลบทความในแตละฉบับ ควรประกอบไปดวย
ขอมูลพ้ืนฐาน ดังน้ี 

1) ช่ือ และท่ีอยูผูนิพนธ ครบถวน 
2) บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3) เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน 

 

มีขอมูลครบและเปนรูปแบบเดียวกันทุกบทความ เทากับ 2 คะแนน 
มีขอมูลครบแตไมเปนรูปแบบเดียวกัน เทากับ 1 คะแนน 
มีขอมูลไมครบ เทากับ 0 คะแนน 

9 วารสารตองมีเว็บไซตท่ีมีขอมลูกตกิาและ
รูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเน้ือหา
ใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 

พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันท่ีทําการประเมิน (1 ม.ค. 
-31 ม.ค. 58) ควรประกอบไปดวยขอมูลพ้ืนฐาน ดังน้ี  

1) รายช่ือบทความในแตละฉบับ 
2) Aim & scope ของวารสาร  
3) รายช่ือและท่ีอยูของกองบรรณาธิการ 
4) คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

มีเว็บไซตท่ีมีขอมลูครบและทันสมยั (update) และตรงกับขอมูลในตัว
เลมของวารสาร เทากับ 2 คะแนน 
มีเว็บไซตท่ีมีขอมลูครบแตไม update เทากับ 1 คะแนน 
ไมมเีว็บไซตหรือมเีว็บไซตแตขอมลูไมครบ เทากับ 0 คะแนน 
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ลําดับท่ี เกณฑการพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 

5) การเปรยีบเทียบระหวางขอมูลในตัวเลมของวารสาร 
(hard print) กับขอมูลบนเว็บไซต ควรตรงกัน 

10 วารสารตองมรีะบบการสงบทความแบบ
ออนไลน หรือระบบ Online Journal 
System (OJS) ท่ีไมใชการสงบทความโดยใช
อีเมล 

พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันท่ีทําการประเมิน (1 ม.ค. 
-31 ม.ค. 58) วามีระบบการสงบทความแบบออนไลนหรือไม 

มีระบบการสงบทความแบบออนไลน และมีการใชงานอยางตอเน่ือง 
เทากับ 2 คะแนน 
มีระบบการสงบทความแบบออนไลน แตไมไดใชงานหรือใชงานไม
ตอเน่ือง เทากับ 1 คะแนน 
ไมมรีะบบการสงบทความแบบออนไลน เทากับ 0 คะแนน 
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