เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 ป พ.ศ. 2558 :
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เกณฑหลัก
1. บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมีขอมูลประกอบดังนี้
1.1 สําเนาผลประเมินของผูทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557
1.2 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิของขอ 1.1 (ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล) โดยทาง TCI จะเก็บขอมูลเปนความลับ
วารสารที่ไมสงขอมูลดังกลาวจะไมผานเกณฑการประเมินขอนี้
2. วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กําหนด (ทุกฉบับ ของป พ.ศ. 2557 ตองออกตีพิ มพทั้งหมดภายในวัน ที่ 31
ธันวาคม 2557)
เกณฑรอง
1. วารสารตองมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเนื่องไมนอยกวา 6 ฉบับ
2. วารสารตองมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI
3. วารสารตองมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน
4. วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน
5. วารสารตองตีพิมพบทความทีม่ ีผูนพิ นธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
6. วารสารตองมีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมที่ไดมาตรฐาน ไดแก
- ชื่อ และที่อยูผูนิพนธ
- บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน
7. วารสารตองมีเว็บไซตทมี่ ีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
8. วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่ไมใชการสง
บทความโดยใชอีเมล
การพิจารณาประเมินกลุมวารสาร
วารสารกลุมที่ 1: วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ป จนถึง ธันวาคม 2557) และอยูใน
ฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป
พิจารณาจากวารสารที่ผานเกณฑหลักทุกขอ ผานเกณฑรองอยางนอย 4 ขอ ขึ้นไป และมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพ
ทุกขอรวมกันไมต่ํากวา 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
วารสารกลุมที่ 2: วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผานตามเกณฑหลักทุกขอ และมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 15 คะแนน
แตไมต่ํากวา 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
วารสารกลุมที่ 3: วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต
พิจารณาจากวารสารที่ไมผานเกณฑหลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 10 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
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ลําดับที่
เกณฑการพิจารณา
1
บทความทุกบทความตองมีการควบคุม
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review)

2

วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา

3

วารสารมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไม
นอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเนื่องไม
นอยกวา 6 ฉบับ
วารสารมี citation ที่ตรวจสอบไดจาก
ฐานขอมูล TCI

4
5

วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการ
ตีพิมพอยางชัดเจน

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน
พิจารณาจาก
มีครบทุกขอ เทากับ 2 คะแนน
1) การเลือกผูทรงคุณวุฒิไดตรงตามสาขาวิชา
มี 1-2 ขอ เทากับ 1 คะแนน
2) บทความจากผูนิพนธภายในตองไดรับการพิจารณาจาก ไมมีขอมูล เทากับ 0 คะแนน
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกหนวยงานทีจ่ ัดทําวารสาร และ
ไมมสี วนไดสวนเสียกับผูนิพนธ
3) ความเขมขนในการประเมินคุณภาพบทความ
ออกตรงตามเวลาที่กําหนดไวในกติกาของการตีพิมพ (ทุกฉบับ
ออกตรงเวลา เทากับ 2 คะแนน
ของป พ.ศ. 2557 ตองออกตีพิมพทั้งหมดภายในวันที่ 31
ออกลาชา 1 ฉบับ เทากับ 1 คะแนน
ธันวาคม 2557)
ออกลาชาเกิน 1 ฉบับ เทากับ 0 คะแนน
พิจารณาจากวันที่เริ่มออกตีพิมพครั้งแรกจนถึง 31 ธันวาคม
อายุมากกวา 3 ป เทากับ 2 คะแนน
2557
อายุเทากับ 3 ป เทากับ 1 คะแนน
อายุนอยกวา 3 ป เทากับ 0 คะแนน
พิจารณา citation/article ของวารสารเทียบกับคาเฉลีย่ ของ
citation/article เทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ย เทากับ 2 คะแนน
วารสารในฐานขอมูล TCI ในสาขาวิทยาศาสตรฯ และสาขา
citation/article ต่ํากวาคาเฉลี่ยแตไมเทากับ 0 เทากับ 1 คะแนน
มนุษยศาสตรฯ ระหวางป พ.ศ. 2554-2556
citation/article เทากับ 0 เทากับ 0 คะแนน
ตัวเลมของวารสารตองระบุ ดังนี้
มีขอมูลครบทุกขอ เทากับ 2 คะแนน
1) Aim and scope ของวารสาร ตองระบุสาขาวิชาที่รับ มีขอมูลขอ 1, 2 และ 3 แตไมมีขอ 4 หรือ 5 เทากับ 1 คะแนน
ตีพิมพ ที่ชัดเจน ทั้งในรูปเลมและเว็บไซต (ถามี)
ขาดขอมูลขอใดขอหนึ่งในขอ 1, 2 และ 3 เทากับ 0 คะแนน
2) รายชื่อและตนสังกัดของกองบรรณาธิการทุกทาน
3) กําหนดออก เชน ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน... ฉบับ
ที่ 2 เดือน... เปนตน
4) ขอความที่แสดงใหเห็นวา บทความที่ตีพิมพตองผาน
การพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ หากสามารถระบุ
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ลําดับที่

6
7

8

9

เกณฑการพิจารณา

วิธีการพิจารณา
จํานวนผูทรงคุณวุฒิตอบทความไดจะดีมาก
5) คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ ควรมีรายละเอียดที่
ครบถวน
วารสารมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาจากที่อยูของผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสาร
มาจากหลากหลายหนวยงาน
โดยตองมีกองบรรณาธิการจากหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานที่
จัดทําวารสาร
วารสารตีพิมพบทความทีม่ ีผูนิพนธมาจาก
พิจารณาจากที่อยูของผูนิพนธบทความ โดยตองมีบทความจาก
หลากหลายหนวยงานทั้งภายในและ
หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานที่จัดทําวารสาร (ในกรณีที่
ภายนอก
บทความมีผูนิพนธทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก จะถือวาเปนบทความจากหนวยงานภายนอก)
วารสารมีการตีพิมพบทความที่มรี ปู แบบการ พิจารณาจากขอมูลบทความในแตละฉบับ ควรประกอบไปดวย
ตีพิมพและรูปเลมที่ไดมาตรฐาน
ขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
1) ชื่อ และที่อยูผูนิพนธ ครบถวน
2) บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3) เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน
วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและ
พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันที่ทําการประเมิน (1 ม.ค.
รูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหา -31 ม.ค. 58) ควรประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
1) รายชื่อบทความในแตละฉบับ
2) Aim & scope ของวารสาร
3) รายชื่อและที่อยูของกองบรรณาธิการ
4) คําแนะนําสําหรับผูเขียน
5) การเปรียบเทียบระหวางขอมูลในตัวเลมของวารสาร
(hard print) กับขอมูลบนเว็บไซต ควรตรงกัน
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การคิดคะแนน

ผูทรงคุณวุฒติ างหนวยงาน ≥ 50% เทากับ 2 คะแนน
25% ≤ ผูทรงคุณวุฒิตา งหนวยงาน < 50% เทากับ 1 คะแนน
ผูทรงคุณวุฒติ างหนวยงาน < 25% เทากับ 0 คะแนน
บทความจากหนวยงานอื่น ≥ 50% เทากับ 2 คะแนน
25% ≤ บทความจากหนวยงานอืน่ < 50% เทากับ 1 คะแนน
บทความจากหนวยงานอื่น < 25% เทากับ 0 คะแนน
มีขอมูลครบและเปนรูปแบบเดียวกันทุกบทความ เทากับ 2 คะแนน
มีขอมูลครบแตไมเปนรูปแบบเดียวกัน เทากับ 1 คะแนน
มีขอมูลไมครบ เทากับ 0 คะแนน

มีเว็บไซตที่มีขอมูลครบและทันสมัย (update) และตรงกับขอมูลในตัว
เลมของวารสาร เทากับ 2 คะแนน
มีเว็บไซตที่มีขอมูลครบแตไม update เทากับ 1 คะแนน
ไมมเี ว็บไซตหรือมีเว็บไซตแตขอมูลไมครบ เทากับ 0 คะแนน

ลําดับที่
เกณฑการพิจารณา
วิธีการพิจารณา
10 วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบ
พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันที่ทําการประเมิน (1 ม.ค.
ออนไลน หรือระบบ Online Journal
-31 ม.ค. 58) วามีระบบการสงบทความแบบออนไลนหรือไม
System (OJS) ที่ไมใชการสงบทความโดยใช
อีเมล
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การคิดคะแนน
มีระบบการสงบทความแบบออนไลน และมีการใชงานอยางตอเนื่อง
เทากับ 2 คะแนน
มีระบบการสงบทความแบบออนไลน แตไมไดใชงานหรือใชงานไม
ตอเนื่อง เทากับ 1 คะแนน
ไมมรี ะบบการสงบทความแบบออนไลน เทากับ 0 คะแนน

