ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(ศูนย์ TCI)

โดย
รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน

คณะทํางานวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
นักวิจัย

(คณะพลังงานฯ)

นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
นักบริการการศึกษา
(คณะพลังงานฯ)

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย นายชาตรี วงษ์แก้ว นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย
หัวหน้าศูนย์ TCI
นักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
นักคอมพิวเตอร์
นักวิจัย
(คณะพลังงานฯ)
(สํานักหอสมุด)

นางสาวอุมาพร เย็บปัก
ผู้ช่วยนักวิจัย
(ลูกจ้างโครงการ)

นายอานนท์ พงษ์ใหญ่
ผู้ช่วยนักวิจัย

(ลูกจ้างโครงการ)

2

คณะทํางานวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI
(ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ TCI
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
(รอง ผอ. สํานักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์) (รก. หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์)
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ที่ปรึกษาหัวหน้าศูนย์ TCI
นางสุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว
นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว
นางสาวเจนจิรา อาบสีนาค
บรรณารักษ์ (ประจําสํานักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
3

กิจกรรมของศูนย์ TCI
กิจกรรม
การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ระยะที่ 5)

สนับสนุนโดย
สกว.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
โปรแกรมค้นหาความซ้ําซ้อนของเนื้อหาสําหรับวารสารและงานวิชาการไทย
การพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ระยะที่ 2 ปีที่ 2)
การพัฒนาและยกระดับวารสารไทยและวารสารในภูมิภาคอาเซียน

สกว. & เนคเทค






Thesis Citation Index
การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
การพัฒนาระบบ ThaiJO
การพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

สกอ.
มธ. & มจธ.

4

การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จั ด การของวารสารไทย ทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หาและรู ป แบบให้ มี
มาตรฐานระดับสากล ผ่านกระบวนการประเมินและจัดกลุ่ม
คุณภาพของวารสารไทย

6

หลักการและเหตุผล
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจาก
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ได้ ทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ขึ้น 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ
ปี พ.ศ. 2558 โดยขอความร่ ว มมื อ จากกองบรรณาธิ ก ารวารสารที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูล ให้จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI เพื่อประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพ
การประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 มีระยะเวลาการ
รับ รองคุณ ภาพอีก 5 ปี คื อ ตั้ ง แต่วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึ ง วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า วารสารกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3
สามารถขอรับการประเมินได้ใหม่ภายในระยะเวลา 2 ปี
7

เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI
เกณฑ์หลัก
1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer
review) โดยมีข้อมูลประกอบดังนี้
2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กําหนด (ทุกฉบับของปี พ.ศ. 2557 ต้อง
ออกตีพิมพ์ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI
เกณฑ์รอง
1. วารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 6 ฉบับ
2. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
3. วารสารต้องมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
4. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
5. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก
6. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน ได้แก่
- ชื่อ และที่อยู่ผนู้ ิพนธ์
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน
9

เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI
เกณฑ์รอง
7. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพมิ พ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
8. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System
(OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์
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การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

1

บทความทุกบทความต้องมี
การควบคุมคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

พิจารณาจาก
มีครบทุกข้อ = 2 คะแนน
1) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรงตามสาขาวิชา
มี 1-2 ข้อ = 1 คะแนน
2) บทความจากผู้นิพนธ์ภายในต้องได้รับการพิจารณาจาก ไม่มีข้อมูล = 0 คะแนน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสาร และไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
3) ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความ

FAQ

1) บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
Q : จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิควรมีกี่ทา่ นต่อบทความ
A : ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ
Q : บทความจากผู้นิพนธ์ภายในใช้ผทู้ รงคุณวุฒิภายในหน่วยงานได้หรือไม่
A : บทความจากผู้นพิ นธ์ภายในควรใช้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ

FAQ (ต่อ)

1) บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
Q : บทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกใช้ผทู้ รงคุณวุฒิภายในหน่วยงานได้หรือไม่
A : บทความจากผู้นพิ นธ์ภายนอกสามารถใช้ผทู้ รงคุณวุฒิภายในได้
Q : ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความพิจารณาอย่างไร
A : พิจารณาว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีการประเมินเนื้อหาในเชิงวิชาการของบทความหรือไม่
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การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

2

วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา ออกตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ในกติกาของการตีพิมพ์ (ตัว
เล่มวารสาร 3 ปี ย้อนหลังทุกฉบับ ต้องออกตีพิมพ์ครบ
ทั้งหมด ณ วันที่ทําการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล)

FAQ

การคิดคะแนน
ออกตรงเวลา = 2 คะแนน
ออกล่าช้า 1 ฉบับ = 1 คะแนน
ออกล่าช้าเกิน 1 ฉบับ = 0 คะแนน

2) วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา
Q : วารสารออกตรงเวลาพิจารณาอย่างไร
A : ตัวเล่มวารสาร 3 ปี ย้อนหลังทุกฉบับ ต้องออกตีพิมพ์ครบทั้งหมด ณ วันที่ทําการ
ประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล

13

การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

3

วารสารมีอายุการตีพิมพ์
พิจารณาจากวันที่เริ่มออกตีพิมพ์ครั้งแรกจนถึงวันที่ทําการ อายุมากกว่า 3 ปี = 2 คะแนน
บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล
อายุเท่ากับ 3 ปี = 1 คะแนน
ปี
อายุน้อยกว่า 3 ปี = 0 คะแนน

FAQ

3) วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี
Q : วารสารมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี พิจารณาอย่างไร
A : พิจารณาจากวันทีเ่ ริ่มออกตีพิมพ์ครั้งแรกจนถึงวันทีท่ าํ การประเมินเข้าสูฐ่ านข้อมูล
*** เกณฑ์สําหรับวารสารใหม่ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ตีพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ฉบับ ***
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การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ (ต่อ)
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

4

วารสารมี citation ที่
ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล
TCI

พิจารณา citation/article ของวารสารเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ในสาขา
วิทยาศาสตร์ฯ และสาขามนุษยศาสตร์ฯ ระหว่างปี
พ.ศ. 2554-2556

citation/article เท่ากับหรือ มากกว่า
ค่าเฉลี่ย = 2 คะแนน
citation/article ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยแต่ไม่
เท่ากับ 0 = 1 คะแนน
citation/article เท่ากับ 0 = 0 คะแนน

FAQ
4) วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI

Q : citation ของวารสารพิจารณาอย่างไร
A : พิจารณาจากค่า citation/article ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ของวารสารเทียบกับ
ค่า citation/article เฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ของวารสารในฐานข้อมูล
TCI ในแต่ละสาขาวิชา
• สาขาวิทยาศาสตร์ฯ ค่าเฉลี่ย = 0.582 ครั้ง/บทความ
• สาขามนุษยศาสตร์ฯ ค่าเฉลี่ย = 0.256 ครั้ง/บทความ
15

FAQ (ต่อ)
4) วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
Q : นับ citation ที่เกิดจากวารสารอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่
A : นับเฉพาะ citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI เท่านั้น
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การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ (ต่อ)
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

5

วารสารมีการกําหนด
กติกาและรูปแบบการ
ตีพิมพ์อย่างชัดเจน

ตัวเล่มของวารสารต้องระบุ ดังนี้
1) Aim and scope ของวารสาร ต้องระบุสาขาวิชาที่รับ
ตีพิมพ์ ที่ชัดเจน ทั้งในรูปเล่มและเว็บไซต์ (ถ้ามี)
2) รายชื่อและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการทุกท่าน
3) กําหนดออก เช่น ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน... ฉบับที่ 2
เดือน... เป็นต้น
4) ข้อความที่แสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หากสามารถระบุ
จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิต่อบทความได้จะดีมาก
5) คําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ ควรมีรายละเอียดที่
ครบถ้วน

มีข้อมูลครบทุกข้อ = 2 คะแนน
มีข้อมูลข้อ 1, 2 และ 3 แต่ไม่มีข้อ
4 หรือ 5 = 1 คะแนน
ขาดข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1, 2
และ 3 = 0 คะแนน
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FAQ
5) วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
Q : กติกาและรูปแบบการตีพมิ พ์พจิ ารณาอย่างไร
A:
1) Aim and scope ของวารสาร ต้อง
ระบุสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ที่ชัดเจน

2) รายชื่อและ
ต้นสังกัดของ
กองบรรณาธิการ
ทุกท่าน

3) กําหนดออก
18

การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ (ต่อ)
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

6

วารสารมีกองบรรณาธิการเป็น พิจารณาจากที่อยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาจาก
วารสาร โดยต้องมีกองบรรณาธิการจากหน่วยงานอื่นที่
หลากหลายหน่วยงาน
ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทําวารสาร

การคิดคะแนน
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วยงาน ≥ 50%
= 2 คะแนน
25% ≤ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วยงาน
< 50%
= 1 คะแนน
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วยงาน < 25%
= 0 คะแนน
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FAQ
6) วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒมิ าจากหลากหลายหน่วยงาน
Q : มีวิธีการนับจํานวนกองบรรณาธิการอย่างไร

A:

 = นับ
 = ไม่นับ







A : พิจารณารายชื่อกองบรรณาธิการจากวารสารฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2555
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การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ (ต่อ)
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

7

วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้
นิพนธ์มาจากหลากหลาย
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

พิจารณาจากที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความ โดยต้องมี
บทความจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทํา
วารสาร (ในกรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก จะถือว่าเป็นบทความจาก
หน่วยงานภายนอก)

บทความจากหน่วยงานอื่น ≥ 50%
= 2 คะแนน
25% ≤ บทความจากหน่วยงานอื่น
< 50%
= 1 คะแนน
บทความจากหน่วยงานอื่น < 25%
= 0 คะแนน
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FAQ
7) วารสารตีพิมพ์บทความทีม่ ผี ู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
Q : มีวิธีการนับผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอกอย่างไร
A : ในกรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ทงั้ จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จะถือว่า
เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก

A : คิดอัตราส่วนของบทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก ต่อ บทความภายใน
จากบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปีลา่ สุด ณ วันที่ทําการประเมินเข้าสูฐ่ านข้อมูล
22

การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ (ต่อ)
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

8

วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่ พิจารณาจากข้อมูลบทความในแต่ละฉบับ ควรประกอบไป
มีรูปแบบการตีพิมพ์และ
ด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
รูปเล่มที่ได้มาตรฐาน
1) ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ ครบถ้วน
2) บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3) เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน

มีข้อมูลครบและเป็นรูปแบบ
เดียวกันทุกบทความ = 2 คะแนน
มีข้อมูลครบแต่ไม่เป็นรูปแบบ
เดียวกัน = 1 คะแนน
มีข้อมูลไม่ครบ = 0 คะแนน
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FAQ
8) วารสารมีการตีพิมพ์บทความทีม่ รี ูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มทีไ่ ด้มาตรฐาน
Q : รูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐานพิจารณาอย่างไร

1) ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ ครบถ้วน

3)เอกสารอ้างอิง
เป็นรูปแบบ
เดียวกัน

2) บทคัดย่อ
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

24

การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ (ต่อ)
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

9

วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูล
กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์
และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

พิจารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วันที่ทําการประเมิน
เข้าสู่ฐานข้อมูล ควรประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1) รายชื่อบทความในแต่ละฉบับ
2) Aim & scope ของวารสาร
3) รายชื่อและที่อยู่ของกองบรรณาธิการ
4) คําแนะนําสําหรับผู้เขียน
5) การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลในตัวเล่มของวารสาร
(hard print) กับข้อมูลบนเว็บไซต์ ควรตรงกัน

มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบและทันสมัย
(update) และตรงกับข้อมูลในตัว
เล่มของวารสาร = 2 คะแนน
มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบแต่ไม่
update = 1 คะแนน
ไม่มีเว็บไซต์หรือมีเว็บไซต์แต่ข้อมูล
ไม่ครบ = 0 คะแนน
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FAQ
9) วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
Q : เว็บไซต์ของวารสารพิจารณาอย่างไร
5) การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลใน
ตัวเล่มกับข้อมูลบนเว็บไซต์
1) รายชื่อบทความในแต่ละฉบับ
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FAQ
9) วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
Q : เว็บไซต์ของวารสารพิจารณาอย่างไร

2) Aim & scope ของวารสาร
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FAQ
9) วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
Q : เว็บไซต์ของวารสารพิจารณาอย่างไร

3) รายชื่อและที่อยู่ของกองบรรณาธิการ
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FAQ
9) วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
Q : เว็บไซต์ของวารสารพิจารณาอย่างไร

4) คําแนะนําสําหรับผู้เขียน
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การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพ (ต่อ)
ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

10

วารสารต้องมีระบบการส่ง
บทความแบบออนไลน์ หรือ
ระบบ Online Journal
System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่ง
บทความโดยใช้อีเมล์

พิจารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วันที่ทําการ
ประเมิน ว่ามีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์
หรือไม่

มีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์
และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 2
คะแนน
มีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ แต่
ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่ต่อเนื่อง เท่ากับ
1 คะแนน
ไม่มีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์
เท่ากับ 0 คะแนน

30

การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร
การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร
กลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธันวาคม 2562)
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึ้นไป
และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันไม่ต่ํากว่า 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน)
กลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุก
ข้อรวมกันต่ํากว่า 15 คะแนน แต่ไม่ตา่ํ กว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อ
รวมกันต่ํากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือ ไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับ
การประเมินในระยะเวลาที่กําหนด
31

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รวมทั้งหมด

วารสารกลุ่มที่ 3
ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ส่งข้อมูล
9
40

วารสาร
ทั้งหมด

วารสาร
กลุ่มที่ 1

วารสาร
กลุ่มที่ 2

302

145

108

368

130

170

15

53

670

275

278

24

93

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

32

ผลกระทบจากการดําเนินงาน

33

วารสารวิชาการระดับชาติสําหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก.
(ประกาศ คปก. 1/2555) โดย สกว.

34

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 โดย ก.พ.อ.

35

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 โดย ก.พ.อ. (ต่อ)

36

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 โดย ก.พ.อ. (ต่อ)

37

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดย กระทรวงศึกษาธิการ

38

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดย กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดย กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)

40

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 โดย สกอ.

41

ขอบคุณครับ

การส่งเสริมและเผยแพร่การใช้งานระบบวารสารออนไลน์
ด้วยระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

43

ระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)
ThaiJO Website

http://www.tci‐thaijo.org

ปัจจุบันมี 140 วารสารอยู่ในระบบ ThaiJO

44

ภาพบรรยากาศการให้บริการติดตั้งและฝึกอบรม

45

การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสําหรับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ฐานข้อมูล ACI)
สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

46

การพัฒนาฐานข้อมูล ACI
Time to disseminate the ASEAN findings to the world

National databases will provide full‐texts in both English and native languages
47

การพัฒนาฐานข้อมูล ACI
What have been done;
•

Five ASEAN countries (TH, MY, ID, VN, PH) have been met and discussed,
also in General‐Secretary levels.

•

Thailand has invested 3 year funding to TCI to start up the ACI. Then, invite
journal titles with high potential to apply for inclusion (via national
citation center and individual submission): what we have had ‐ are;
(1) Structure of ACI database was completed (Done Dec 2012).
(2) CHE of Thailand has invited 2 experts from 10 ASEAN countries to
form a steering committee comprising of experts from ASEAN
countries
(3) 1st ACI steering meeting and criterion for title selection and inclusion
in ACI database (19 August 2013).
(4) 2nd ACI steering committee meeting: agreement and approval (27
October 2014).
(5) 3rd ACI steering committee meeting: approval (10 September 2015).
48

1st batch of Thai journals for ACI
Criteria for 1st batch of Thai journals
1. Indexed in TCI , Scopus and/or Thomson OR
2. Journal group A in TCI database with English language
in





titles
abstracts
author names and affiliations
cited references

49

Criterion for TCI journal evaluations
(To be included in ACI)
Main criterion
1. Articles for publication must be peer‐reviewed.
2. Timeliness (one issue delay is allowed).
Optional criterion
1. The journal age must be 3 years minimum.
2. Citations in TCI or/and other international databases.
3. Good diversity in authorship
4. Good diversity in editorial board members
5. Clear journal concepts and policy
6. Uniform journal formats (references, illustrations, tables etc).
7. Journal website. (update, comprehensive)
8. Online submission.
50

Title classifications after review
Group A : Pass all 2 main criterion with all optional criterion (80%)
Group B : Pass all 2 main criterion with some optional criterion (<80%)
Group C : Fail one or both of the main criterion
Announcement on TCI website
Titles in Group A will be fully approved and included in TCI database, and then
invited to be included in OJS program (already started) and ASEAN Citation
Index Database (already started).
Titles in Group B will be included in TCI database, pending some revision within 2
years to enter Group A.
Titles in Group C will be de‐selected from TCI database and the deselected titles
may re‐apply in the next 3 years. Some journals in this group terminated
themselves or merge with others.
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ACI Homepage
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การประเมินวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่าน
คณะกรรมการ ECSAC of Thailand
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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การประเมินวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
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การประเมินวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
Total Thai titles suggestions = 38 titles (as of 24 Aug 2015)
• Accept to review =
• Do not review =

9
29

titles (24%)
titles (76%)

Total titles eventually accepted by the STEP = 6 titles
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SCOPUS Journal selection criteria

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content‐policy‐and‐selection
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ขอบคุณครับ

