เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567)
เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)
1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กาหนด
2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจาวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล
3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน
เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์
7. คุณภาพของบทความในวารสาร
8. เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ
การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร
กลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูก
คัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่ต่ากว่า 16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือเป็น
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ/หรือ Web of Science
กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แต่อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักบางข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กลุ่มที่ 3 : วารสารทีไ่ ม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือ มีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือ ไม่ส่ง
ข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กาหนด

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567)
เกณฑ์หลัก
ลาดบั ที่
1

เกณฑ์การพจิ ารณา
วารสารมีกาหนดออกตรงเวลา

วธิ กี ารพจิ ารณา
ออกตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ในนโยบายของวารสาร ซึง่ เกณฑ์ข้อนี้เป็นเกณฑ์สาคัญที่สดุ สาหรับวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

การคิดคะแนน

2

วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจาวารสาร
(ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล

วารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถกู ต้องกับชือ่ ปัจจุบนั ของวารสาร (ชือ่ วารสารภาษาอังกฤษ) โดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน ISSN ได้ที่เว็บไซต์ https://portal.issn.org/

3

วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน

4

บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

พจิ ารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วันที่ทาการประเมิน ควรประกอบไปดว้ ยข้อมูลพื้นฐาน ดงั นี้
1) ข้อมูลบทความในฉบับซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบทความ และชือ่ ของผู้นพิ นธ์
2) Aims & scope ของวารสารที่ชัดเจน
3) ข้อความที่ระบุประเภทบทความที่รับตีพมิ พ์อย่างชัดเจน
4) กาหนดออก เช่น ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน...ถึงเดือน... ฉบับที่ 2 เดือน... ถึงเดือน... เป็นต้น
5) ข้อความที่ระบุประเภทของการ Peer-review (เช่น single blinded หรือ double blinded)
6) ข้อความที่ระบุจานวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความ
7) รายชื่อและที่อยู่ของกองบรรณาธกิ ารทุกท่าน
8) คาแนะนาสาหรับผู้เขยี น และต้องระบุรปู แบบของการอ้างอิงที่ใช้หรือให้ตวั อย่างการใช้
เอกสารอ้างอิง
พจิ ารณาจากข้อมลู บทความในแต่ละฉบับ ควรประกอบไปดว้ ยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
 มีครบถ้วน
กรณีที่เนื้อหาบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 ไม่ครบถ้วน
1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ
2) ชื่อและสังกัดผู้นพิ นธ์ภาษาอังกฤษครบถ้วนทุกคน
3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
4) คาสาคัญภาษาอังกฤษ
กรณีที่เนือ้ หาบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอืน่ เช่น ภาษาจีน, ภาษามลายู เป็นต้น
1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น
2) ชื่อและสังกัดผู้นพิ นธ์ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอืน่ ครบถ้วนทุกคน
3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น
4) คาสาคัญภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น

 ตรงเวลา
 ไม่ตรงเวลา





มีการจดทะเบียนถูกต้อง
มีการจดทะเบียนไม่ถกู ต้อง
มีครบถ้วน
ไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วน

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567)
เกณฑ์รอง
ลาดบั ที่
เกณฑ์การพจิ ารณา
1
วารสารมี citation ทีต่ รวจสอบได้จากฐานข้อมูล
TCI
(2 คะแนน)

2

วารสารมีกองบรรณาธกิ ารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจาก
หลากหลายหนว่ ยงาน
(2 คะแนน)

3

วารสารตพี มิ พบ์ ทความที่มีผู้นิพนธม์ าจาก
หลากหลายหนว่ ยงานทั้งภายในและภายนอก
(2 คะแนน)

4

วธิ กี ารพจิ ารณา
พิจารณา citation/article เฉลี่ ย ของวารสารในฐานข้อมูล TCI 3 ปียอ้ นหลัง ( พ.ศ.
2559 - 2561) ตามสาขาของวารสารดังนี้
1) Life Sciences
2) Social Sciences
3) Physical Sciences
4) Health Sciences
พิจารณาจากทีอ่ ยู่ (สังกัด) ของผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสาร โดยต้องมีกอง
บรรณาธิการจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่จดั ทาวารสาร โดยพิจารณาจาก
หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป

พิจารณาจากทีอ่ ยู่ของผู้นิพนธ์บทความ โดยต้องมีบทความจากหน่วยงานอืน่ ที่ไม่ใช่
หน่วยงานที่จัดทาวารสาร (ในกรณีทบี่ ทความมีผู้นพิ นธ์ทั้งจากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก จะถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก) โดยพิจารณาจาก
หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป
วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน พิจารณาจากรูปแบบการอ้างอิงของบทความ โดยจะต้องมีการอ้างอิงตรงตามรูปแบบที่
(2 คะแนน)
วารสารกาหนดไว้

5

วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิกอ่ นตีพมิ พ์ (peer review)
(3 คะแนน)

6

วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบ
ออนไลน์ (โดยมีหลักฐาน submission, review
และ editor decision บนเว็บไซต์) หรือระบบ
Online Journal System (OJS)

พจิ ารณาจาก
1) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ตรงตามสาขาวิชา
2) บทความจากผู้นพิ นธ์ภายในตอ้ งได้รับการพจิ ารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหนว่ ยงานที่จดั ทาวารสาร และไม่มสี ่วนได้สว่ นเสยี กับผู้นพิ นธ์
3) ความเข้มขน้ ในการประเมินคณ
ุ ภาพบทความ
หมายเหตุ
สาหรับวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJO ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการประเมินบทความ
พจารณาจากเว็บ ไซต์ข องวารสาร ณ วันที TCI ทาการประเมนวามีระบบการ
จัดการวารสารแบบออนไลน์ และมีการใช้งานอยางตอเนื่องหรือไม

การคิดคะแนน
 citation/article เฉลี่ ย ที่ percentile 70-100 เทา่ กับ 2 คะแนน
 citation/article เฉลี่ ย ที่ percentile 30-69 เทา่ กับ 1 คะแนน
 citation/article เฉลี่ ย ที่ percentile ต่ากว่ า 30 เท่ากับ 0
คะแนน








ผู้ทรงคณ
ุ วุฒิต่างหนว่ ยงาน ≥ 50% เทา่ กับ 2 คะแนน
25% ≤ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วยงาน < 50% เท่ากับ 1 คะแนน
ผู้ทรงคณ
ุ วุฒิต่างหนว่ ยงาน < 25% เทา่ กับ 0 คะแนน
บทความจากหนว่ ยงานอื่น ≥ 50% เทา่ กับ 2 คะแนน
25% ≤ บทความจากหน่วยงานอื่น < 50% เท่ากับ 1 คะแนน
บทความจากหนว่ ยงานอื่น < 25% เทา่ กับ 0 คะแนน








การอ้างอิงตรงตามรูปแบบทีว่ ารสารกาหนด เท่ากับ 1-2 คะแนน
การอ้างอิงไม่ตรงตามรูปแบบทีว่ ารสารกาหนด เท่ากับ 0 คะแนน
มีครบทุกข้อ เทา่ กับ 3 คะแนน
มี 2 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
มี 1 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน
ไม่มีข้อมูล เทา่ กับ 0 คะแนน

 มีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ และมกี ารใช้งานอยาง
ตอเนื่องเทากับ 1-2 คะแนน
 ไมมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ เทากับ 0 คะแนน

(2 คะแนน)
ลาดบั ที่
เกณฑ์การพจิ ารณา
7
คุณภาพของบทความในวารสาร
(5 คะแนน)

8

เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ
(2 คะแนน)

วธิ กี ารพจิ ารณา
พิจารณาจากบทความทีว่ ารสารส่งเข้ามาให้ทาการประเมิน 10 บทความ ในช่วงเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง โดยจะพิจารณาจาก
1) ความชัดเจนและรายละเอียดของบทคัดย่อ (Clarity of abstracts)
2) คุณภาพของบทความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
(Quality and conformity to the stated aims and scope of the
journal)
3) องค์ประกอบและความง่ายของการอ่านบทความ (Readability of articles)
4) องค์ความรู้ใหม่ (Originality and Body of Knowledge)
1. วารสารมีการระบุวันที่รบั บทความ (received), วันแก้ไขบทความ (revised), วันตอบ
รับบทความ (accepted) โดยใช้กับบทความตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
2. วารสารมีเนือ้ หาและรายละเอียดของ Publication Ethics

การคิดคะแนน
 คะแนน 0-5 คะแนน ขึ้นอยูก่ ับการพิจารณาของคณะผูท้ รงคุณวุฒิ

 มี 2 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
 มี 1 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน
 ไม่มีข้อมูล เทา่ กับ 0 คะแนน

