
 

                           

 

 

 
 

 
 

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) 
 

เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน  แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ) 
1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล 
3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน 

 
เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
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 และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่ต่ ากว่า 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 :  วารสารทีไ่ม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต 
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือ มีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือ ไม่ส่ง
ข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่ก าหนด  



 

                           

 

 

 
 

 
 

เกณฑ์หลัก 

 

ล  าด ับท ี่ เกณฑ์การพ ิจารณา ว ิธ ีการพ ิจารณา การคิดคะแนน 

1 วารสารมีก าหนดออกตรงเวลา 
 

ออกตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ในนโยบายของวารสาร ซึง่เกณฑ์ข้อน้ีเป็นเกณฑ์ส าคัญที่สดุส าหรบัวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมลู TCI 

 ตรงเวลา 

 ไม่ตรงเวลา 

2 วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 
(ISSN) ที่จดทะเบียนถกูต้องตามหลักสากล 

วารสารมกีารจดทะเบยีน ISSN ที่ถกูตอ้งกับชือ่ปจัจุบนัของวารสาร (ชือ่วารสารภาษาอังกฤษ) โดยสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลการจดทะเบยีน ISSN ได้ที่เว็บไซต ์  https://portal.issn.org/  

 มีการจดทะเบยีนถกูต้อง 

 มีการจดทะเบยีนไม่ถกูต้อง 

3 วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน พ ิจารณาจากเว ็บไซต ์ของวารสาร ณ ว ันท ี่ท  าการประเมิน ควรประกอบไปด ้วยข้อมูลพ ื้นฐาน ด ังนี้ 
1) ข้อมูลบทความในฉบบัซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบทความ และชือ่ของผู้นพินธ์ 
2) Aims & scope ของวารสารที่ชัดเจน 
3) ข้อความที่ระบปุระเภทบทความที่รับตีพมิพ์อยา่งชัดเจน 
4) ก าหนดออก เช่น ปลีะ 2 ฉบบั ฉบบัที ่1 เดือน...ถึงเดอืน... ฉบบัที ่2 เดือน... ถึงเดือน... เป็นตน้ 
5) ข้อความที่ระบปุระเภทของการ Peer-review (เช่น single blinded หรือ double blinded)  
6) ข้อความที่ระบจุ านวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความ 
7) รายช ื่อและท ี่อย ู่ของกองบรรณาธ ิการทกุท่าน 
8) ค  าแนะน  าส าหร ับผ ู้เข ียน และต้องระบุรปูแบบของการอา้งอิงที่ใชห้รอืให้ตวัอยา่งการใช้

เอกสารอา้งอิง 

 มีครบถ้วน 

 ไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วน 

4 บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 
 

พ ิจารณาจากข ้อม ูลบทความในแต่ละฉบ ับ ควรประกอบไปด ้วยข ้อมูลพ ื้นฐาน ดังน ี้ 
กรณีที่เนื้อหาบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ 
2) ช ื่อและสังกัดผ ู้น ิพนธภ์าษาอังกฤษครบถว้นทุกคน 
3) บทค ัดย ่อภาษาอังกฤษ 
4) ค าส าคัญภาษาอังกฤษ 

กรณีที่เนือ้หาบทความเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอืน่ เช่น ภาษาจนี, ภาษามลาย ูเป็นต้น 
1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น 
2) ชื่อและสังกัดผู้นพินธภ์าษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรอืภาษาอืน่ครบถว้นทกุคน 
3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น 
4) ค าส าคัญภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น 

 มีครบถว้น 

 ไม่ครบถ้วน 

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) 
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เกณฑ์รอง 

ล  าด ับท ี่ เกณฑ์การพ ิจารณา ว ิธ ีการพ ิจารณา การคิดคะแนน 

1 วารสารม ีcitation ทีต่รวจสอบได้จากฐานข ้อมูล 
TCI 
(2 คะแนน) 

พ ิจารณา citation/article เฉลี่ ย ของวารสารในฐานข ้อม ูล TCI 3 ปียอ้นหลัง ( พ.ศ. 
2559 - 2561) ตามสาขาของวารสารดังนี้ 

1) Life Sciences 
2) Social Sciences 
3) Physical Sciences 
4) Health Sciences 

 citation/article เฉลี่ยที่ percentile 70-100 เท ่าก ับ 2 คะแนน  

 citation/article เฉลี่ยที่ percentile 30-69 เท ่าก ับ 1 คะแนน 

 citation/article เฉลี่ยที่ percentile ต่ ากว่า 30 เท่ากับ 0 
คะแนน  

2 วารสารมกีองบรรณาธ ิการเป็นผ ู้ทรงค ุณว ุฒิมาจาก
หลากหลายหน ่วยงาน 
(2 คะแนน) 

พิจารณาจากทีอ่ยู่ (สังกัด) ของผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธกิารวารสาร โดยต้องมีกอง
บรรณาธกิารจากหนว่ยงานอื่นที่ไม่ใชห่นว่ยงานที่จดัท าวารสาร โดยพจิารณาจาก
หนว่ยงานระดับมหาวิทยาลยั/กอง ขึ้นไป 

 ผ ู้ทรงค ุณว ุฒิต่างหน ่วยงาน ≥ 50% เท ่าก ับ 2 คะแนน 

 25% ≤ ผ ู้ทรงคุณวฒุ ิต่างหนว่ยงาน < 50% เท ่าก ับ 1 คะแนน 

 ผ ู้ทรงค ุณว ุฒิต่างหน ่วยงาน < 25% เท ่าก ับ 0 คะแนน 

3 วารสารต ีพ ิมพ ์บทความท ี่มีผ ู้น ิพนธ ์มาจาก
หลากหลายหน ่วยงานท ั้งภายในและภายนอก 
(2 คะแนน) 

พิจารณาจากทีอ่ยู่ของผู้นิพนธบ์ทความ โดยตอ้งมีบทความจากหนว่ยงานอืน่ที่ไมใ่ช่
หนว่ยงานที่จัดท าวารสาร (ในกรณีทีบ่ทความมีผู้นพินธ์ทั้งจากหนว่ยงานภายในและ
หนว่ยงานภายนอก จะถอืวา่เปน็บทความจากหนว่ยงานภายนอก) โดยพิจารณาจาก
หนว่ยงานระดับมหาวิทยาลยั/กอง ขึ้นไป 

 บทความจากหน ่วยงานอื่น ≥ 50% เท ่ากับ 2 คะแนน 

 25% ≤ บทความจากหนว่ยงานอ ื่น < 50% เท ่าก ับ 1 คะแนน 

 บทความจากหน ่วยงานอื่น < 25% เท ่ากับ 0 คะแนน 

4 วารสารมีรูปแบบการอา้งอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
(2 คะแนน) 

พิจารณาจากรปูแบบการอา้งอิงของบทความ โดยจะตอ้งมกีารอา้งอิงตรงตามรปูแบบที่
วารสารก าหนดไว ้

 การอา้งอิงตรงตามรปูแบบทีว่ารสารก าหนด เท่ากับ 1-2 คะแนน 

 การอา้งอิงไมต่รงตามรปูแบบทีว่ารสารก าหนด เท่ากบั 0 คะแนน 

5 วารสารมกีระบวนการประเมนิคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิกอ่นตีพมิพ ์(peer review) 
(3 คะแนน) 
 
 

พ ิจารณาจาก 
1) การเลือกผ ู้ทรงคุณวุฒ ิได้ตรงตามสาขาว ิชา 
2) บทความจากผ ู้น ิพนธ์ภายในต ้องได ้รับการพ ิจารณาจากผ ู้ทรงคุณวุฒ ิ

ภายนอกหน ่วยงานท ี่จ ัดท  าวารสาร และไม่มีส ่วนได้ส ่วนเส ียกับผ ู้น ิพนธ ์ 
3) ความเข้มข ้นในการประเมินค ุณภาพบทความ 

หมายเหต ุ
ส าหรับวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJO ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการประเมินบทความ 

 มีครบท ุกข้อ เท ่ากบั 3 คะแนน 

 มี 2 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

 มี 1 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน 

 ไม ่มีข ้อมูล เท ่าก ับ 0 คะแนน 

6 วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบ
ออนไลน์ (โดยมีหลกัฐาน submission, review 
และ editor decision บนเว็บไซต์) หรอืระบบ 
Online Journal  System (OJS) 

พ  จารณาจากเว ็บไซต ์ของวารสาร ณ ว ันท ี   TCI ท  าการประเม  นว  ามีระบบการ
จัดการวารสารแบบออนไลน์ และมีการใช้งานอย างต อเนื่องหรือไม   

 มีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน ์ และม ีการใช ้งานอย  าง
ต  อเน ื่องเท  าก ับ 1-2 คะแนน 

 ไม  มีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ เท  าก ับ 0 คะแนน 

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) 



 

                           

 

 

 
 

 
 

 
 

(2 คะแนน)   

ล  าด ับท ี่ เกณฑ์การพ ิจารณา ว ิธ ีการพ ิจารณา การคิดคะแนน 

7 คุณภาพของบทความในวารสาร 
(5 คะแนน) 
 
 

พิจารณาจากบทความทีว่ารสารส่งเขา้มาให้ท าการประเมิน 10 บทความ ในชว่งเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง โดยจะพิจารณาจาก 

1) ความชดัเจนและรายละเอยีดของบทคัดย่อ (Clarity of abstracts) 
2) คุณภาพของบทความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์และขอบเขตของวารสาร 

(Quality and conformity to the stated aims and scope of the 
journal) 

3) องค์ประกอบและความง่ายของการอา่นบทความ (Readability of articles) 
4) องค์ความรู้ใหม ่(Originality and Body of Knowledge) 

 คะแนน 0-5 คะแนน ขึ้นอยูก่ับการพจิารณาของคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
 

8 เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ 
(2 คะแนน) 

1. วารสารมกีารระบวุันที่รบับทความ (received), วันแก้ไขบทความ (revised), วนัตอบ
รับบทความ (accepted) โดยใชก้ับบทความตั้งแต่ป ี2562 เป็นตน้ไป 

2. วารสารมีเน้ือหาและรายละเอยีดของ Publication Ethics 

 มี 2 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

 มี 1 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน 

 ไม ่มีข ้อมูล เท ่าก ับ 0 คะแนน 


