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เกณฑ์เชิงปริม
ขาวิทยาศาสต

บทความต้องมีก
นาผลประเมินขอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกตรงตามเวล
มีอายุการตีพิมพ

มี citation ท่ีตร
มีการกําหนดกติก
มีกองบรรณาธิกา
ีพิมพ์บทความที

มีการตีพิมพ์บทค
ท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ 
อภาษาไทย และ
อ้างอิงเป็นรูปแบ
มีเว็บไซต์ท่ีมีข้อมู
มีระบบการส่งบท
  

ารสาร 
รสารท่ีผ่านการ

CI และจะถูกคัด
กณฑ์หลักทุกข้อ
แนนเต็ม 20 คะ
รสารที่อยู่ระหว
ตามเกณ์หลักทุ
0 คะแนน) 
รสารที่ไม่ผ่านก
นเกณฑ์หลัก หรื
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การควบคุมคุณภ
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ของข้อ 1.1 (ท่ีอ
ลาท่ีกําหนด (ทุก
พ์บทความวิชาก

วจสอบได้จากฐ
กาและรูปแบบก
ารเป็นผู้ทรงคุณ
ท่ีมีผู้นิพนธ์มาจา
ความที่มีรูปแบบ

ะภาษาอังกฤษ 
บบเดียวกัน 
มูลกติกาและรูป
ทความแบบออ

รรับรองคุณภาพ
เลือกเข้าสู่ฐานข
อ ผ่านเกณฑ์รอง
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ว่างการปรับปรุง
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ะเมินคุณภาพว
โลย ีและสาขา

ภาพจากผู้ทรงค
ญพิจารณาบทค
อยู่ เบอร์โทรศัพ
กฉบับของปี พ.
การไม่น้อยกว่า 
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บบ Online Jou

ะยะเวลา 5 ปี จ
 Citation Index
ข้อ ข้ึนไป และ ม
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ม 2562) และอ
 
กณฑ์คุณภาพทุก

า 15 คะแนน แ

แนน (จากคะแน

 ดังนี้ 
าคม 2559 
มลับ 
 31 ธันวาคม 25
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มูล TCI : สาขาวิทย
 

ธีการพิจารณา 

คุณวุฒิได้ตรงตามสาข
นพินธ์ภายในต้องได้รับ
ยนอกหน่วยงานที่จัดท
เสียกับผู้นิพนธ์ 
การประเมินคุณภาพบ

ดไว้ในกติกาของการตี
อกตีพิมพ์ทั้งหมดภายใ

กตีพิมพ์ครั้งแรกจนถึง 
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ภาย
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ล่มของวารสารต้องระบ
1) Aim and scop

ตีพิมพ์ ที่ชัดเจน
2) รายชื่อและต้นสั
3) กําหนดออก เช่น

ที่ 2 เดือน... เป็
4) ข้อความที่แสดง

การพิจารณาจา
จํานวนผู้ทรงคณุ

5) คําแนะนําสําหรั
ครบถ้วน 
 

รณาจากที่อยู่ของผู้ทร
ต้องมีกองบรรณาธิกา
ทําวารสาร 

รณาจากที่อยู่ของผู้นพิ
วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วย
ความมีผู้นิพนธ์ทั้งจากห
นอก จะถือว่าเป็นบท
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ธีการพิจารณา 
บุ ดังนี้ 

pe ของวารสาร ต้องร
น ทั้งในรูปเล่มและเวบ็
สังกัดของกองบรรณาธิ
น ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที
นต้น 
งให้เห็นว่า บทความที่
ากผู้ทรงคุณวุฒิ หากสา
ณวุฒิต่อบทความได้จะ
รับผู้เขียนบทความ คว

รงคุณวุฒิในกองบรรณ
รจากหน่วยงานอื่นที่ไ

พนธ์บทความ โดยต้อง
ยงานที่จัดทําวารสาร (
หน่วยงานภายในและ
ความจากหน่วยงานภ

ะบุสาขาวิชาที่รับ
บไซต์ (ถ้ามี) 
ธิการทุกท่าน 
ที่ 1 เดือน... ฉบับ

ตีพิมพ์ต้องผ่าน
ามารถระบุ
ะดีมาก 
วรมีรายละเอียดที่

มี
มี
ข

ณาธิการวารสาร 
ม่ใช่หน่วยงานที่

ผ
2
ผ

งมีบทความจาก
(ในกรณีที่
หน่วยงาน

ภายนอก) 

บ
2
บ

มีข้อมูลครบทุกข้อ เท่
มีข้อมูลข้อ 1, 2 และ 
ขาดข้อมูลข้อใดข้อหนึ

ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วย
25% ≤ ผู้ทรงคุณวุฒติ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วย

บทความจากหน่วยงา
25% ≤ บทความจาก
บทความจากหน่วยงา

การคิดคะแนน 
ากับ 2 คะแนน 
 3 แต่ไม่มีข้อ 4 หรือ 5
นึ่งในข้อ 1, 2 และ 3 เ

ยงาน ≥ 50% เท่ากับ
ต่างหน่วยงาน < 50%
ยงาน < 25% เท่ากับ

นอื่น ≥ 50% เท่ากับ 
หน่วยงานอื่น < 50%
นอื่น < 25% เท่ากับ 

 

5 เท่ากับ 1 คะแนน 
เท่ากับ 0 คะแนน 

 2 คะแนน 
% เท่ากับ 1 คะแนน 
 0 คะแนน 

 2 คะแนน 
% เท่ากับ 1 คะแนน 
 0 คะแนน 
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8 วารสารมีก

ตีพิมพ์แล

9 วารสารคว
ระบบการ
การปรับป

10 วารสารต้อ
ออนไลน ์
System (
อีเมล์ 

 
 

          

 

 

เกณฑ์การพิจารณ
การตีพิมพ์บทความที่ม
ะรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน

วรมีเว็บไซต์ของวารสา
รส่งบทความแบบออน
ปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อ

องมีระบบการส่งบทค
 หรือระบบ Online Jo
 (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบ

ณา 
มีรูปแบบการ
น 

พิจา
ข้อมู

ารหรือมี
นไลน์ และมี
อเนื่อง 

พิจา
ควรป

ความแบบ
ournal 
ทความโดยใช้

พิจา
ระบ

วิ
รณาจากข้อมูลบทคว

มูลพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ชื่อ และที่อยู่ผูน้ิ
2) บทคัดย่อภาษาไ
3) เอกสารอ้างอิงเป็

 
รณาจากเว็บไซต์ของว
ประกอบไปด้วยข้อมูล
1) รายชื่อบทความ
2) Aim & scope 
3) รายชื่อและที่อยู
4) คําแนะนําสําหรั
5) การเปรียบเทียบ

(hard print) กับ
 

รณาจากเว็บไซต์ของว
บการส่งบทความแบบ
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ธีการพิจารณา 
ามในแต่ละฉบับ ควรป

นิพนธ์ ครบถ้วน 
ไทย และภาษาอังกฤษ
ป็นรูปแบบเดียวกัน 

วารสาร ณ วันที่ทํากา
ลพื้นฐาน ดังนี ้ 
มในแต่ละฉบับ 
 ของวารสาร  
ยู่ของกองบรรณาธิการ
รับผู้เขียน 
บระหว่างข้อมูลในตัวเ
ับข้อมูลบนเว็บไซต์ คว

วารสาร ณ วันที่ทํากา
บออนไลน์หรือไม่ 

ประกอบไปด้วย

ษ 

มี
มี
มี

รประเมิน           

ร 

ล่มของวารสาร 
วรตรงกัน 

มี
เ
มี
ไ

รประเมิน ว่ามี มี
เ
มี
ต
ไ

มีข้อมูลครบและเป็นรู
มีข้อมูลครบแต่ไม่เป็น
มีข้อมูลไม่ครบ เท่ากับ

มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบ
เล่มของวารสาร เท่ากั
มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบ
ไม่มีเว็บไซต์หรือมีเว็บไ

มีระบบการส่งบทควา
เท่ากับ 2 คะแนน 
มีระบบการส่งบทควา
ต่อเนื่อง เท่ากับ 1 คะ
ไม่มีระบบการส่งบทค

การคิดคะแนน 
รูปแบบเดียวกันทุกบท
นรูปแบบเดียวกัน เท่าก
บ 0 คะแนน 

บและทันสมัย (upda
กับ 2 คะแนน 
บแต่ไม่ update เท่าก
ไซต์แต่ข้อมูลไม่ครบ เ

มแบบออนไลน์ และมี

มแบบออนไลน์ แต่ไม
ะแนน 
วามแบบออนไลน์ เท่า

 
ทความ เท่ากับ 2 คะแ
กับ 1 คะแนน 

te) และตรงกับข้อมูล

กับ 1 คะแนน 
 เท่ากับ 0 คะแนน 

มีการใช้งานอย่างต่อเนื

ม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไ

ากับ 0 คะแนน 

นน 

ลในตัว

นื่อง 

ม่


