
 ๑ 

 
 

เร่ืองการบริหารความเส่ียง 
คู่มือจดัท าวารสารทางวชิาการใหเ้ขา้สู่ฐานTCIกลุ่ม๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
 
 



 ๒ 

ค ำน ำ 
 

 คูมื่อจดัท ำวำรสำรทำงวิชำกำรให้เข้ำสูฐ่ำนTCI กลุม่ ๑ เขียนจำกประสบกำรณ์ท่ีได้เรียนรู้มำ ซึง่เนือ้หำจะแบง่เป็น 
๔ บท บทท่ี ๑   TCIให้ท ำอยำ่งไร เป็นภำควิชำกำร บทท่ี ๒ ท ำตำมไหม เป็นภำคปฏิบตักิำร  บทท่ี ๓ วิธีกำร แก้ไขสิ่งท่ีควร
ท ำอย่ำงไร เป็นภำคประสบกำรณ์ บทท่ี ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ภำคผนวก เก่ียวกบัเอกสำร หลกัฐำนอ้ำงอิงและเว็บไซต์
ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผลจำกประสบกำรณ์ท ำงำนจนสำมำรถน ำพำวำรสำรมหำจฬุำวิชำกำรเข้ำสูฐ่ำน TCI กลุม่ท่ี ๑ จำกผลกำร

ประกำศ จำก TCI เม่ือวนัท่ี ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๐  ท่ีปรำกฏทำงเว็บไซต์วำ่ วำรสำรมหำจฬุำวิชำกำร อยูใ่นช่ือวำรสำร
กลุม่ท่ี ๑   เป็น ๑ ใน ๘ วำรสำรท่ีได้ฐำน ๑ ก็ยิ่งท่ีท ำให้ทีมงำนวำรสำรมหำจฬุำวิชำกำรเกิดควำมภำคภมูิใจเป็นทวีคณู  
 ในควำมดีใจและภมูิใจเชน่นี ้ ก็ได้ยินค ำกล่ำวให้ได้ยินวำ่ วำรสำรท่ีได้ฐำน ๑ ท ำได้ยำก ก็จริง แตส่ิ่งท่ีท ำได้ยำกกว่ำ 

ก็คือ ท ำอย่ำงไร ท่ีจะท ำให้วำรสำรมหำจฬุำวิชำกำร อยูใ่นฐำน ๑ ไว้ สิ่งท่ีจะท ำได้ ก็คือสร้างและรักษา
มาตรฐานคุณภาพของวารสารไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  สิ่งท่ีจะรับประกนัวำ่ 
รักษำให้อยู่ในกลุ่ม ๑ ไว้ ไม่ตก คงไม่มี แต่สิ่งท่ีท ำได้ ก็คือทีมงำนวำรสำรจฬุำวิชำกำร จะพยายามท า
มาตรฐานด้านวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งๆขึน้ไป คงไม่มีค ำตอบในขณะนี ้ แต่ขอบอกว่ำ 

กำลเวลำจะพสิจูน์ผลงำนและกำรท ำงำนของเรำ  
 ผลส ำเร็จในครัง้นี ้เพรำะผู้บริหำรทกุระดบัให้กำรสนบัสนนุให้ทนุพิมพ์อยำ่งตอ่เน่ือง ซึ่งถือเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สงัคม และวำรสำรมหำจฬุำวิชำกำรมำถึงวนันีไ้ด้ เพรำะคณำจำรย์ทัง้ภำยในภำยนอกสง่บทควำมให้มำตีพิมพ์ และทำ่น
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีชว่ยตรวจประเมินผลบทควำมอยำ่งเข้มข้นและเพรำะทีมงำน ของกองวิชำกำรทกุรูปทกุทำ่นท ำงำนอยำ่งเอำ
ใจใสต่อ่งำนท่ีรับผิดชอบอยำ่งละเอียดถ่ีถ้วนรอบคอบ ขอขอบพระคณุทำ่นผู้บริหำร คณำจำรย์ทัง้ภำยในและภำยนอก ท่ำน
ผู้ทรงคณุวฒุิทกุรูป/ทกุทำ่น และทีมงำนกองวิชำกำรทกุรูป/ทกุคน  

 
สชุญำ ศริิธญัภร 

หวัหน้ำกองบรรณำธิกำรวำรสำรมหำจฬุำวิชำกำร 
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สารบัญ 
เร่ือง             หน้ำ 
 
ค ำน ำ 
บทท่ี ๑ TCI ให้ท ำอย่ำงไร เป็นภำควิชำกำร  ๑ 
บทท่ี ๒ ท ำได้เท่ำไร เป็นภำคปฏิบตัิกำร  ๓๘ 
บทท่ี ๓ วิธีกำร แก้ไขสิ่งท่ีควรท ำอย่ำงไร เป็นภำคประสบกำรณ์  ๔๓ 
บทท่ี ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  ๕๐ 

บรรณานุกรม ๕๒ 
ภำคผนวก ๕๓ 
 เว็บไซต์ TCI  

 เว็บไซต์ หอสมดุแห่งชำติ 
 ระบบออนไลน์ Thaijo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑ 

บทที่ ๑ 
TCI ให้ท ำอย่ำงไร  

๑.๑ ควำมน ำ 

 TCI หรือช่ือเต็มว่า ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)  เปิดรับวารสารท่ี
ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์) เพ่ือด าเนินการพจิารณา
น าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI และจดักลุ่มคณุภาพวารสาร ซึง่ศนูย์ TCI ได้จดักลุ่มคณุภาพวารสารท่ีต้องการเข้า
สู่ฐานข้อมลู TCI  ดงันี ้

 วารสารกลุ่มท่ี 1 : วารสารท่ีผ่านการรับรองคณุภาพของ TCI (จนถึง 31 ธนัวาคม 2562) และอยู่ใน
ฐานข้อมลู TCI และจะถกูคดัเลือกเข้าสู่ฐานข้อมลู ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

 วารสารกลุ่มท่ี 2 : วารสารท่ีผ่านการรับรองคณุภาพของ TCI (จนถึง 31 ธนัวาคม 2562) และอยู่ใน
ฐานข้อมลู TCI 

       บดันีศ้นูย์ TCI ได้ท าการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI ประจ าปี พ.ศ. 2560 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จงึขอประกาศผลการประเมินคณุภาพวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI ดงันี ้ 

สรุปจ ำนวนวำรสำรท่ีส่งมำเพ่ือพิจำรณำเขำ้ฐำนขอ้มูล TCI ปี 2560 
๑
 

 

รำยละเอียด สำขำวทิยฯ์ สำขำสงัคมฯ รวม 

ประเมินแลว้ไดก้ลุ่ม 1 1 7 8 

ประเมินแลว้ไดก้ลุ่ม 2 18 37 55 

ประเมินแลว้ไดก้ลุ่ม 3 3 28 31 

รวม 22 72 94 

 

ผลการพจิารณาคุณภาพวารสารเพือ่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

ล ำดบั ISSN ช่ือวำรสำร เจำ้ของ 
จดัอยูใ่น
วำรสำร
กลุ่มท่ี 

สำขำ 

1 2351-0617 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Organization Development Institue, 1 มนษุยศาสตร์

                                                           
๑ ผลการพิจารณาคณุภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (๓๑ พ.ค.๖๐)[ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา : 

http://www.kmutt. ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2560/News.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)  



 ๒ 

Outcome. Graduate School of Business, Assumption 
University of Thailand 

และ
สงัคมศาสตร์ 

2 2465-437X ASEAN Journal of Education Suan Dusit University 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

3 2408-1914 
International Journal of 
Management, Business, and 
Economics 

Sripatum University, Bangkok 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

4 1906-8190 
Journal of the International 
Association of Buddhist Universities 
(JIABU) 

International Buddhist Studies College 
(IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

5 2408-1809 
Rangsit Journal of Educational 
Studies 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

6 2539-5866 
การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวตักรรม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 2350-9996 บรูพาเวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

8 2350-9392 มนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ปริทศัน์ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

9 2408-1078 มหาจฬุาวิชาการ 
กองวิชาการ ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

1 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

10 1906-6813 
ราชาวดีสาร วิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สริุนทร์ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สริุนทร์ 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11 0125-4235 ล าปางเวชสาร โรงพยาบาลล าปาง 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 1513-2498 วชิรสารการพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 2456-3578 วารวิจยัมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 2 มนษุยศาสตร์



 ๓ 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ
สงัคมศาสตร์ 

14 2408-122X 
วารสาร มทร. อีสาน ฉบบัมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

15 2408-249X วารสารกฎหมายสขุภาพและสาธารณสขุ 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

16 0125-684X วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 0858-6632 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอดุรธานี โรงพยาบาลอดุรธานี 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 2286-8399 
วารสารการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยั
บรูพา 

คณะการจดัการและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยั
บรูพา 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

19 2408-1280 
วารสารการปฏิบตัิการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ์ไทย 

สมาคมผู้ปฏบิตัิการพยาบาลขัน้สงู (ประเทศไทย) 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 2392-5671 วารสารการพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 1906-7321 
วารสารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และ
องค์การ 

คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ 

1 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

22 2350-9775 
วารสารคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

23 2351-0943 
วารสารครุพิบลู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

24 2392-5507 

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

25 1960-8735 วารสารนาคบตุรปริทรรศน์ มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2 มนษุยศาสตร์



 ๔ 

ราชภฏันครศรีธรรมราช และ
สงัคมศาสตร์ 

26 2286-6809 
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

27 2286-9301 
วารสารบณัฑิตศกึษาปริทรรศน์ วทิยาลยั
สงฆ์นครสวรรค์ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลยั 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

28 2408-0829 วารสารประวตัิศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาประวตัิศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดี
องักฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

29 0858-527X 

วารสารพิกลุ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

30 0857-037X วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 

ศนูย์วิจยัภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

31 2408-2473 
วารสารมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

ส านกัวิจยัและนวตักรรม มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

32 2350-9902 

วารสารมหาวทิยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์ สาขามนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 1 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

33 2286-7244 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

34 2392-5779 
วารสารราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลยัสรุาษฎร์ธานี 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์
ธานี 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

35 2287-092X วารสารราชมงคลล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 



 ๕ 

36 2408-0942 
วารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

37 0125-2380 
วารสารวิชชา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

38 2392-5477 

วารสารวิชาการ การออกแบบ
สภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

39 2392-5957 
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อบุลราชธานี 

1 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

40 2408-2279 
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

41 0857-5975 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสขุ 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

42 2351-0579 
วารสารวิชาการการตลาดและการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 

โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

43 2228-9135 วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

44 2229-2306 

วารสารวิชาการบณัฑิตศกึษาและ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อตุรดิตถ์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

45 2351-0390 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสนุนัทา 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สนุนัทา 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

46 2392-5523 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

47 1906-8824 วารสารวิทยาการจดัการปริทศัน์ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพ
สตรี 

2 
มนษุยศาสตร์
และ



 ๖ 

สงัคมศาสตร์ 

48 2392-5787 วารสารวิทยาลยับณัฑิตเอเชีย บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

49 2350-9953 วารสารวิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

50 2287-0083 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

51 1513-038X 
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

52 2392-5884 วารสารศลิป์ พีระศรี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

53 0859-8800 วารสารศลิปกรรมบรูพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

54 2351-0285 
วารสารศลิปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจยั 
และงานสร้างสรรค์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรีุ 2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

55 2351-0048 
วารสารสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น : 
บริหารธุรกิจและภาษา 

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น (Thai-Nichi 
Institute of Technology) 

1 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

56 2351-0056 
วารสารสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น : 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น (Thai-Nichi 
Institute of Technology) 

1 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

57 2465-3705 วารสารสถาบนัวิจยัพิมลธรรม 
ส านกัวิชาการ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

58 0859-4880 
วารสารสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย
ฯ สาขาภาคเหนือ 

สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

59 2228-8287 วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั ส านกังานบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 2 มนษุยศาสตร์



 ๗ 

นครปฐม และ
สงัคมศาสตร์ 

60 0125-0744 วารสารสขุศกึษา คณะสาธารณสขุ มหาวิทยาลยัมหิดล 1 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

61 0858-6527 วิทยาสารทนัตสาธารณสขุ ส านกัทนัตสาธารณสขุ กรมอนามยั 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

62 2408-0837 
สกัทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.) 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 2 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

63 2228-804x สารอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์ 
อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ 

2 

มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

 

 หมายเหต*ุ 
1. วารสารท่ีสง่ข้อมลูเพื่อการพิจารณาคณุภาพวารสารเพ่ือเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ระหวา่งเดือน

มกราคม - กมุภาพนัธ์) ท่ีไมป่รากฏช่ือวารสาร (คือ วารสารท่ีไมผ่า่นการพิจารณาเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI) ทางศนูย์ TCI 

จะท าการสง่หนงัสือแจ้งเพ่ือให้ทา่นปรับปรุงคณุภาพวารสารตามเกณฑ์ตอ่ไป และทา่นสามารถสง่ข้อมลูเพื่อขอรับการ
พิจารณาเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI ได้ในการประเมินครัง้ตอ่ไป ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 28 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยจะใช้
ข้อมลูในการประเมินวารสาร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ทางศนูย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ผา่นทางเว็บไซต์ของศนูย์ฯ ตอ่ไป 
 

2. หากวารสารกลุม่ท่ี 2 ท่ีสง่ข้อมลูเพื่อการพิจารณาเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ระหวา่งเดือนมกราคม - 
กมุภาพนัธ์) ต้องการขอรับการประเมินเพ่ือปรับกลุม่คณุภาพวารสาร ศนูย์ TCI ขอให้ท่านปรับปรุงคณุภาพของ
วารสารตามเกณฑ์ และสง่ข้อมลูเพื่อท าการประเมินคณุภาพวารสารครัง้ตอ่ไปในปี 2563 ซึง่ทางศนูย์ TCI จะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศนูย์ฯ ตอ่ไป 

 
 จำกสรุปจ านวนวารสารท่ีสง่มาเพ่ือพิจารณาเข้าฐานข้อมลู TCI ปี 2560 

 จากสาขาสงัคมฯ สง่เข้าเพ่ือประเมินมากกวา่สายวิทย์  ๗๒ ตอ่ ๒๒ รวมทัง้ ๒สาขา ๙๔  ประเมินแล้วได้กลุ่ม 1 
สาขาสงัคมได้ ๗สาขาวิทย์ ได้ ๑ รวมเป็น ๘   ประเมินแล้วได้กลุ่ม 2  สาขาสงัคมได้ ๓๗ สาขาวิทย์ ได้ ๑๘ รวมเป็น ๕๕     
ประเมินแล้วได้กลุ่ม 3 สาขาสงัคมได้ ๒๘ สาขาวิทย์ ได้ ๓ รวมเป็น ๓๑  
  
  



 ๘ 

๑.๒ จะบอกให้ทรำบว่ำ TCI กลุ่ม๑  TCIให้ท ำ
อย่ำงไร  
  

 
ขัน้ตอนกำรน ำวำรสำรเข้ำสู่ฐำนข้อมูล TCI 

  1. 
ศนูย์ TCI เปิดรับเอกสารส าหรับวารสารท่ีต้องการเข้าสู่ฐานข้อมลูระหวา่งเดือนมกราคม - 
กมุภาพนัธ์ ของทกุปี 

  2. กองบรรณาธิการวารสารสง่ 
  ตวัเล่มวารสารย้อนหลงั 3 ปี (นบัจากปีปัจจบุนั) หรือ ตวัเลม่วารสารท่ีตีพิมพ์ไมน้่อยกว่า 6 ฉบบั 

(กรณีวารสารท่ีตีพิมพ์ไมถ่ึง 3 ปี) พร้อมทัง้ข้อมลูการบริหารจดัการวารสาร 
  แบบฟอร์มส าหรับการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการไทยท่ีต้องการเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI 

  ส าเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวฒุิท่ีพิจารณาบทความย้อนหลงั 1 ปี (นบัจากปีปัจจบุนั)
มายงัศนูย์ TCI 

  วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กรุณาสง่ ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ 126 ถนนประชาอทุิศ แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

  วารสารด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
กรุณาสง่ ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
กรุงเทพฯ 10200 

  3. 
ศนูย์ TCI พิจารณาตวัเลม่วารสารตามเกณฑ์ในการคดัเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมลู 
TCI 

  4. ศนูย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลบัไปยงักองบรรณาธิการวารสาร ภายในเดือนพฤษภาคมของทกุปี 

  5. ศนูย์ TCI ด าเนินการบนัทกึข้อมลูการตีพิมพ์และข้อมลูการอ้างอิงของวารสารท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือก 
เข้าสูฐ่านข้อมลู TCI 

  6. ศนูย์ TCI จะประกาศคา่ T-Journal Impact Factors (T-JIF) ทกุวนัท่ี 15 กรกฎาคมของทกุปี 



 ๙ 

 
  

 

  

 
 

๒ 
       สำขำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
         สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

                                                           
๒เกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูล TCI และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา :  

http://www. kmutt.ac.th/jif/public_html/quality_TCI57.html (๔มิถุนายน  ๒๕๖๐) 



 ๑๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
เพ่ือท าให้ชดัขึน้ จงึพิมพ์เองใหมค่รับผม 
  

 เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคณุภาพวารสาร 

เกณฑ์หลกั 

          1. บทความทกุบทความต้องมีการควบคมุคณุภาพจากผู้ทรงคณุวฒุิ (peer review) โดยมีข้อมลูประกอบ ดงันี ้

                    1.1 ส าเนาผลประเมินของผู้ทรงวฒุิท่ีเชิญพิจารณาบทความตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 

                    1.2 รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิของข้อ 1.1 (ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์) โดยทาง TCI จะเก็บข้อมลูเป็นความลบั 

          2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาท่ีก าหนด (ทกุฉบบัของปี พ.ศ. 2558 ต้องออกตีพิมพ์ทัง้หมดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558) 
          3. วารสารต้องมีอายกุารตีพิมพ์บทความวิชาการไมน้่อยกวา่ 3 ปี หรือ ตีพิมพ์อยา่งตอ่เน่ืองไมน้่อยกว่า 6 ฉบบั (เกณฑ์
หลกัส าหรับวารสารใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้อยูใ่นฐานข้อมลู TCI และเป็นเกณฑ์รองส าหรับวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลู TCI)  
 

เกณฑ์รอง 
          1. วารสารต้องมี citation ท่ีตรวจสอบได้จากฐานข้อมลู TCI 

          2. วารสารต้องมีการก าหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อยา่งชดัเจน 

          3. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคณุวฒุิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 

          4. วารสารต้องตีพิมพ์บทความท่ีมีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 

          5. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มท่ีได้มาตรฐาน ได้แก่ 
                    -  ช่ือ และท่ีอยูผู่้นิพนธ์ 
                    -  บทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

                    -  เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกนั 

          6. วารสารต้องมีเว็บไซต์ท่ีมีข้อมลูกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนือ้หาให้ทนัสมยัอย่างตอ่เน่ือง 
          7. วารสารต้องมีระบบการสง่บทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) ท่ีไมใ่ชก่ารสง่บทความ
โดยใช้อีเมล์ 
 
 
 

เกณฑ เชงิคุณภำพในกำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข อมูล TCI รอบที่ 3 ป  พ.ศ. 2558 : สำขำวิทยำ

ศำสตร และเทคโนโลย ีและสำขำมนุษยศำสตร และสังคมศำสตร  
 
ล าดบั เกณฑ การพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 



 ๑๒ 

ที่  
๑ บทความทกุบทความต องมกีาร

ควบคมุ คณุภาพจากผู ทรงคณุวฒุ ิ
(peer review) 

พิจารณาจาก  

1)การเลอืกผู ทรงคณุวฒุิได ตรงตาม
สาขาวชิา  
2)บทความจากผู นิพนธ ภายในต องได
รับการพิจารณาจาก ผู ทรงคณุวฒุิภายนอก
หน วยงานท่ีจดัท าวารสาร และ ไม มีส วน
ได ส วนเสยีกบัผู นิพนธ  

 3)ความเข มข นในการประเมินคณุภาพ
บทความ  

มีครบทกุข อ เท ากบั 2 คะแนน  

มี 1-2 ข อ เท ากบั 1 คะแนน  

ไม มีข อมลู เท ากบั 0 

คะแนน 

๒ วารสารมกี าหนดออกตรงเวลา ออกตรงตามเวลาที่ก าหนดไว ในกตกิาของ
การตีพิมพ  (ทกุฉบบั ของป  พ.ศ. 2557 ต
องออกตีพิมพ ทัง้หมดภายในวนัท่ี31 

ธนัวาคม 2557) 

ออกตรงเวลา เท ากบั 2 คะแนน  

ออกล าช า 1 ฉบบั เท ากบั 1 

คะแนน ออกล าช าเกิน 1 ฉบบั 
เท ากบั 0 คะแนน 

๓ วารสารมีอายกุารตีพมิพ บทความ
วิชาการไม น อยกว า 3 ป  หรือ 
ตีพิมพ อย างต อเนื่องไม น
อยกว า 6 ฉบบั 

พิจารณาจากวนัท่ีเร่ิมออกตีพิมพ ครัง้แรก
จนถึง 31 ธนัวาคม 2557 

อายมุากกว า 3 ป  เท ากบั 2 

คะแนน อายเุท ากบั 3 ป  เท
ากบั 1 คะแนน  

อายนุ อยกว า 3 ป  เท
ากบั 0 คะแนน 

๔ วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได จาก 

ฐานข อมลู TCI 

พิจารณา citation/article ของวารสารเทียบ
กบัค าเฉลีย่ของ วารสารในฐานข อมลู TCI 

ในสาขาวิทยาศาสตร ฯ และสาขา 
มนษุยศาสตร ฯ ระหว างป  พ.ศ. 2554-

2556 ซึง่มคี าเฉลีย่ดงันี ้ - สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี = 0.582 - สาขามนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร  = 0.256 

citation/article เท ากบัหรือสู
งกว าค าเฉลีย่ เท ากบั 2 

คะแนน citation/article ต ่ากว
าค าเฉลีย่แต ไม เท ากบั 0 

เท ากบั 1 คะแนน 

citation/article เท ากบั 0 เท
ากบั 0 คะแนน 

๕ วารสารมกีารก าหนดกติกาและรูปแบบ
การ ตีพิมพ อย างชดัเจน 

ตวัเล มของวารสารต องระบ ุดงันี ้ 
1) Aim and scope ของวารสาร ต องระบุ
สาขาวชิาที่รับ ตีพิมพ  ที่ชดัเจน ทัง้ในรูปเล
มและเว็บไซต  (ถ าม)ี  
2) รายช่ือและต นสงักดัของกองบรรณาธิการ
ทกุท าน  

3) ก าหนดออก เช น ป ละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 

เดือน... ฉบบั ที ่2 เดือน... เป นต น 

4) ข อความที่แสดงให เห็นว า บทความที่
ตีพิมพ ต องผ าน การพิจารณาจากผู

มีข อมลูครบทกุข อ เท ากบั 2 

คะแนน มีข อมลูข อ 1, 2 และ 
3 แต ไม มีข อ 4 หรือ 5 เท
ากบั 1 คะแนน ขาดข อมลูข
อใดข อหนึง่ในข อ 1, 2 และ 3 

เท ากบั 0 คะแนน 



 ๑๓ 

ทรงคณุวฒุิหากสามารถระบ ุ จ านวนผู ทรง
คณุวฒุติ อบทความได จะดมีาก 5)

ค าแนะน าส าหรับผู เขยีนบทความควรมี
รายละเอียดที ่ครบถ วน 

๖ วารสารมกีองบรรณาธิการเป นผู
ทรงคณุวฒุ ิ มาจากหลากหลายหน วย
งาน 

พิจารณาจากที่อยู ของผู ทรงคณุวฒุิในกอง
บรรณาธิการวารสาร โดยต องมกีอง
บรรณาธิการจากหน วยงานอืน่ท่ีไม ใช
หน วยงานท่ี จดัท าวารสาร 

ผู ทรงคณุวฒุิต างหน วยงาน 
≥ 50% เท ากบั 2 คะแนน  

25% ≤ ผู ทรงคณุวฒุิต างหน
วยงาน < 50% เท ากบั 1 

คะแนน  

ผู ทรงคณุวฒุิต างหน วยงาน 

< 25% เท ากบั 0 คะแนน 

๗ วารสารตีพมิพ บทความที่มีผู นิพนธ
มาจาก หลากหลายหน วยงานทัง้

ภายในและ ภายนอก 

พิจารณาจากที่อยู ของผู นิพนธ บทความ 
โดยต องมีบทความจากหน วยงานอื่นที่ไม
ใช หน วยงานท่ีจดัท าวารสาร (ในกรณีที่ 

บทความมีผู นิพนธ ทัง้จากหน วยงาน
ภายในและหน วยงาน ภายนอก จะถือว
าเป นบทความจากหน วยงานภายนอก) 

บทความจากหน วยงานอื่น ≥ 

50% เท ากบั 2 คะแนน  

25% ≤ บทความจากหน วยงาน
อื่น < 50% เท ากบั 1 คะแนน  

บทความจากหน วยงานอื่น < 

25% เท ากบั 0 คะแนน 

๘ วารสารมกีารตีพิมพ บทความที่มี
รูปแบบการ ตีพิมพ และรูปเล มที่ได
มาตรฐาน 

พิจารณาจากข อมลูบทความในแต ละฉบบั 
ควรประกอบไปด วย ข อมลูพืน้ฐาน ดงันี ้1) 

ช่ือ และที่อยู ผู นิพนธ  ครบถ วน 2) บท
คดัย อภาษาไทย และภาษาองักฤษ 3) เอก
สารอ างอิงเป นรูปแบบเดียวกนั 

มีข อมลูครบและเป นรูปแบบ
เดียวกนัทกุบทความ เท ากบั 2 

คะแนน  

มีข อมลูครบแต ไม เป นรู
ปแบบเดียวกนั เท ากบั 1 คะแนน  

มีข อมลูไม ครบ เท ากบั 0 

คะแนน 

๙ วารสารต องมีเว็บไซต ที่มีข อมลูก
ติกาและ รูปแบบการตีพิมพ  และมี
การปรับปรุงเนือ้หา ให ทนัสมยัอย
างต อเนื่อง 

พิจารณาจากเว็บไซต ของวารสาร ณ วนัท่ีท า
การประเมิน (1 ม.ค. -31 ม.ค. 58) ควรประกอบ
ไปด วยข อมลูพืน้ฐาน ดงันี ้ 1) รายช่ือ
บทความในแต ละฉบบั 2) Aim & scope ของ
วารสาร 3) รายช่ือและที่อยู ของกอง
บรรณาธิการ 4) ค าแนะน าส าหรับผู เขียน5) 

การเปรียบเทียบระหว างข อมลูในตวัเล
มของวารสาร (hard print) กบัข อมลูบนเว็บ
ไซต  ควรตรงกนั 

มีเว็บไซต ทีม่ีข อมลูครบและ
ทนัสมยั (update) และตรงกบัข
อมลูในตวั เล มของวารสาร เท
ากบั 2 คะแนน  

มีเว็บไซต ทีม่ีข อมลูครบแต
ไม  update เท ากบั 1 คะแนน  

ไม มีเว็บไซต หรือมีเว็บไซต
แต ข อมลูไม ครบ เท ากบั 
0 คะแนน 

๑๐ วารสารต องมีระบบการส งบทความ
แบบ ออนไลน  หรือระบบ Online 

Journal System (OJS) ที่ไม ใช กา

พิจารณาจากเว็บไซต ของวารสาร ณ วนัท่ีท า
การประเมิน (1 ม.ค. -31 ม.ค. 58) ว ามีระบบ
การส งบทความแบบออนไลน หรือไม  

มีระบบการส งบทความแบบออน
ไลน และมีการใช งานอย างต
อเนื่อง เท ากบั 2 คะแนน  



 ๑๔ 

รส งบทความโดยใช  อีเมล  มีระบบการส งบทความแบบออน
ไลน แต ไม ได ใช งาน
หรือใช งานไมต่ อเนื่อง เท
ากบั 1 คะแนน  

ไม มีระบบการส งบทความแบบ
ออนไลน เท ากบั 0 คะแนน 

 
 
 
๑.๓  กำรจดักลุ่มวำรสำรในฐำนขอ้มูล TCI 
  

วารสารกลุม่ท่ี 1 วารสารท่ีผ่านการรับรองคณุภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธนัวาคม 2562) และอยูใ่นฐานข้อมลู 
TCI และจะถกูคดัเลือกเข้าสูฐ่านข้อมลู ASEAN Citation Index (ACI) ตอ่ไป 

พิจารณาจากวารสารท่ีผา่นเกณฑ์หลกัทกุข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึน้ไป และมีคะแนนจาก

เกณฑ์คณุภาพทกุข้อรวมกนัไมต่ ่ากว่า 15 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน)

(๑๕- 
๒๐ คะแนน) 

วารสารกลุม่ท่ี 2 วารสารท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงคณุภาพ และอยู่ในฐานข้อมลู TCI 

พิจารณาจากวารสารท่ีผา่นตามเกณ์หลกัทกุข้อ และมีคะแนนจากเกณฑ์คณุภาพทกุข้อรวมกนัต ่ากว่า 15 

คะแนน แตไ่ม่ต ่ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)(๑๐-๑๔ 
คะแนน) 

วารสารกลุม่ท่ี 3 วารสารท่ีไมผ่่านการรับรองคณุภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู TCI ในอนาคต 

พิจารณาจากวารสารท่ีไมผ่า่นเกณฑ์หลกั หรือมีคะแนนจากเกณฑ์คณุภาพทกุข้อรวมกนัต ่ากวา่ 10 

คะแนน (จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน) 



 ๑๕ 

 
ในปัจจบุนั วารสารมหาจฬุาวิชาการ อยู่ในวารสารกลุม่ท่ี ๑ มีช่ือปรากฏในรายช่ือวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์พบวำรสำรทั้งหมด 422 รำยกำร๓  

 

 
    
 
๑.๔ แบบฟอร์มส าหรับการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการไทยท่ีต้องการเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI 
  
๑.๕ เก่ียวกับTCI ที่ควรรู้ 
 ๑.๕.๑ ประวตัคิวามเป็นมา TCI ๔ 

 

 

 

                                                           
๓ รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์พบวารสารทัง้หมด 422 รายการ[ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา :  

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H   (๔มิถุนายน  ๒๕๖๐) 
 
๔ ประวัติ TCI [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/history.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/history.html%20(๔


 ๑๖ 

 

 

 

          ศนูย์ TCI ก่อเกิดจากโครงการวิจยัขนาดเล็กภายใต้ทนุวิจยัพระจอมเกล้าธนบรีุ ประจ าปี พ.ศ. 2544 เร่ือง “การศกึษา
และจดัท าดชันีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบตัสิมภพ ดร.นงเยาว์ เปรม
กมลเนตร คณุปรียานชุ รัชตะหิรัญ คณุวชิราภรณ์ สรุธนะสกลุ และ ผศ.ธีระศกัดิ ์หมากผิน โดยสามารถแบง่พฒันาการของศนูย์ 
TCI ได้เป็น 4 ชว่ง 
TCI #1 (ก.ค. 44 - ก.พ. 45): เปิด “ลิน้ชกั” วารสารไทย 
 
          ศนูย์ TCI เร่ิมต้นจากความสนใจของหวัหน้าโครงการ คือ อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิ สมบตัิสมภพ แหง่มหาวิทยาลยัเทค
โนโลยรพระจอมเกล้าธนบรีุ โดยในปี พ.ศ. 2543 อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิ ได้รับรางวลันกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม ่ ของมลูนิธิสง่เสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชปูถมัภ์ และได้มีโอกาสพบกบัทีมบริหารของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
(สกว.) อาทิ เช่น ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ศ.ดร.วิชยั บญุแสง, ศ.ดร.ยอดหทยั เทพธรานนท์, ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์, ศ.ดร.มรว.
ชิษณสุรร สวสัดวิฒัน์, ผศ.วฒุิพงศ์ เตชะด ารงสิน และท่านอ่ืนๆ ซึง่ท่านเหล่านีไ้ด้ปรารภวา่ ตอนนีอ้าจารย์ณรงค์ฤทธ์ิได้เป็น
นกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แล้ว บทความท่ีจะตีพิมพ์ตอ่ไปควรลงพิมพ์ในวารสารท่ีมีคา่ Journal Impact Factors (JIF) สงูขึน้ 
ประเด็นนี ้ท าให้อาจารย์ ณรงค์ฤทธ์ิ เกิดความสนใจวา่ JIF คืออะไร มีผลกระทบกบัคณุภาพของบทความอย่างไร วารสารไทย มี
คา่ JIF หรือไม่ ดงันัน้ อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิจงึได้สร้างทีมวิจยัขึน้มาเพ่ือศกึษาวิจยัในเร่ืองนี ้โดยเฉพาะ โดยได้เร่ิมต้นเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับทนุสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.) ในปี 2544  
 
          วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการวิจยัทนุวิจยัพระจอมเกล้าธนบรีุ เร่ือง “การศกึษาและจดัท าดชันีผลกระทบการอ้างอิง



 ๑๗ 

ของวารสารวิชาการภายในประเทศ” คือการค านวนคา่ JIF ด้วยการ นบัการอ้างอิงจากการเปิดวารสารทกุเลม่ทกุบทความ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือศกึษาถึงคา่ดชันีผลกระทบการอ้างอิง (Journal Impact Factor, JIF) และคา่ความเร็วของบทความท่ีถกู
น าไปอ้างอิง (Journal Immediacy Index, J-II) วิธีการค านวณคา่ JIF ส าหรับวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยมุง่เน้น
รายงานปริมาณการถกูอ้างอิง และความไวหรือความเร็วของบทความหนึง่ๆ ในวารสารท่ีถกูน าไปอ้างอิงในปีเดียวกนักบัท่ี
บทความนัน้ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ โดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัการของ Institute for Scientific Information 

(ISI) ซึง่ นบัเป็นครัง้แรก ท่ีได้มีการจดัท าและรวบรวมดชันีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม โครงการวิจยันีไ้ด้ท าการศกึษาข้อมลูจากวารสารวิชาการในประเทศจ านวน 68 รายการ ท่ีตีพิมพ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2539-

2543 ผลการวิจยัพบว่า วารสารวิชาการในประเทศทัง้ 68 รายการ มีคา่ JIF เฉล่ียเท่ากบั 0.069 ซึง่บอกเป็นนยัว่าโอกาสท่ี
บทความวิชาการเร่ืองหนึง่ๆ ท่ีลงพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศท่ีจะถกูน าไปอ้างอิงมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.069 ครัง้ และ
วารสารไทยมีคา่ J-II เฉล่ียเท่ากบั 0.063 ซึง่เป็นคา่ท่ีน้อยมาก งานวิจยันีไ้ด้ข้อค้นพบท่ีชดัเจนว่า บทความท่ีลงพิมพ์ในวารสาร
ไทยส่วนใหญ่ไมไ่ด้ถกูน าไปใช้ในการอ้างอิงหรือถกูอ้างอิงน้อยมาก ซึง่ข้อค้นพบในโครงการนี ้ ท าให้สถาบนัวิจยัและ
สถาบนัการศกึษาหลายแหง่ ทบทวนถึงความคุ้มคา่ของการลงทนุในการจดัท าวารสารวิชาการภายในประเทศ รวมทัง้เป็นข้อมลู
ประกอบการตดัสินใจให้กบัสถาบนัการศกึษาท่ีก าลงัจะจดัท าวารสารวิชาการเพิ่มเตมิจากท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั นบัเป็นการ “เปิด
ลิน้ชกั” น าข้อมลูการอ้างอิงของวารสารไทย ออกมาแสดงให้กบัประชาคมวิจยัได้รับทราบเป็นครัง้แรก ท าให้วงการวิชาการไทย
เกิดการต่ืนตวั และมีความพยายามในการส่งเสริมให้มีการวิจยัในเร่ืองนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง  
 
 
TCI #2 (ก.พ. 45 - มิ.ย. 47): สร้าง “Gate way” ให้กบับทความในวารสารไทย 

          วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 คณะวิจยัฯ ของโครงการ “การศกึษาและจดัท าดชันีผลกระทบการอ้างอิงของ
วารสารวิชาการภายในประเทศ” น าโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิ และคณะวิจยัฯ รวมทัง้ ศ.ดร.สมชาย ชชีูพสกลุ รองอธิการบดี มจธ. 
ได้รับเชิญจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ให้ไปน าเสนอผลงานวิจยัตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิของ สกว. อนัประกอบไป
ด้วย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ศ.ดร.วิชยั บญุแสง ศ.ดร.ยอดหทยั เทพธรานนท์ ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ศ.ดร.มรว.ชิษณสุรร 
สวสัดวิฒัน์ ศ.ดร. โกศลัย์ คสู าราญ รศ.ดร.สธีุระ ประเสริญสรรพ์ คณุรุจเรขา อศัวิษณุ และ คณุชลนภา อานแก้ว เพ่ือน าเสนอ
ผลการด าเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ทรงคณุวฒุิ ผลจากการประชมุ สกว. ยินดีสนบัสนนุทนุวิจยัโดยให้
คณะวิจยัฯ เพิ่มจ านวนวารสารท่ีท าการศกึษาให้มากขึน้ ซึง่ท าให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนและถกูต้องมากขึน้ 

 
รูปการน าเสนอผลงานวิจยัตอ่ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) และเข้าขอรับค าปรึกษาจากคณุรุจเรขา อศัวิษณุ 



 ๑๘ 

          ตอ่มา สกว. ได้อนมุตัทินุสนบัสนนุการวิจยัเร่ือง “การศกึษาวิจยัดชันีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ” ในปี พ.ศ. 2545 โดยให้คณะวิจยัฯ พฒันาฐานข้อมลูส าหรับวารสารไทย เพ่ือสร้างทางเช่ือม “Gate way” 

ให้กบับทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และให้สามารถศกึษาและรายงานปริมาณการอ้างอิงรวมทัง้ ค านวณคา่ Journal 

Impact Factors (JIF) ให้กบัวารสารวิชาการในประเทศได้แบบอตัโนมตั ิ แทนการนบัการอ้างอิงด้วยมือท่ีใช้ในโครงการวิจัยทนุ
วิจยัพระจอมเกล้าธนบรีุปี 2544 ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนกัวิจยัภายในประเทศ โดยคณะวิจยัฯ ได้รวบรวมวารสารวิชาไทยจ านวน 87 รายการท่ีตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 
2539-2544 มาท าการคดัเลือกและบนัทึกข้อมลูบทความและข้อมลูรายการอ้างอิงเข้าไปในฐานข้อมลูท่ีได้พฒันาขึน้เอง ผลจาก
การด าเนินงานพบว่า มีวารสารไทยเพียง 13 รายการ (คิดเป็น 15%) ท่ีมีคา่ JIF อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี โดยมีคา่ JIF เฉล่ีย เท่ากบั 
0.084 ซึง่หมายความว่าบทความหนึง่ๆ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารไทยมีโอกาสถกูน าไปอ้างอิงเพียง 8.4% เทา่นัน้ นอกจากนีค้ณะวิจยั
ฯ ยงัได้รวบรวมข้อมลูการบริหารจดัการของวารสารไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2542-2544 จากวารสารจ านวน 25 รายการ พบว่า 
งบประมาณเฉล่ียท่ีใช้ในการจดัท าวารสารไทยเท่ากบั 198,034 บาท/ปี และคา่เฉล่ียของจ านวนฉบบัท่ีวารสารไทยตีพิมพ์เท่ากบั 
3.52 ฉบบั/วารสาร/ปี  

 หลงัจากทราบผลการด าเนินงานวิจยัจากโครงการวิจยั เร่ือง “การศกึษาวิจยัดชันีผลกระทบการอ้างอิงของ
วารสารวิชาการภายในประเทศ” แล้ว คณะวิจยัฯ จงึได้ร่วมมือกบั สกว. ในการจดัสมัมนา เร่ือง “ดชันีผลกระทบการอ้างอิงของ
วารสารวิชาการในประเทศ” และ “การระดมความคิดเก่ียวกบัคณุภาพวารสารไทย” ขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 20 มีนาคม 2546 ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีผู้ ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัมนาจ านวน 182 คน การสมัมนาในครัง้นี ้ นบัเป็นครัง้
แรก ของประเทศไทยท่ีได้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งบรรณาธิการวารสารไทย ผู้บริหารองค์กรระดบัประเทศ ผู้อ านวยการ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและคณุภาพงานวิชาการ และนกัวิจยั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปิดเผยคา่ดชันีผลกระทบการ
อ้างอิงของวารสารวิชาการไทย และมีเป้าหมายในการวิเคราะห์สถานการณ์และสถานภาพของคณุภาพและประสิทธิภาพการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั/วิชาการของนกัวิชาการไทย การสมัมนาแบง่เป็น 3 ชว่ง คือ “การน าเสนอผลงานวิจยั การจดัท าดชันี
ผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบตัสิมภพ และ “มมุมอง ทศันคติและ
ข้อคิดเห็นตอ่ผลงานวิจยั คา่ดชันีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ และ การระดมความคิดเก่ียวกบั
คณุภาพวารสารไทย” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์ และ ศ.ดร.มรว.ชิษณสุรร สวสัดวิฒัน์ ด าเนินรายการ
โดย ศ.ดร.ยอดหทยั เทพธรานนท์ และชว่งสดุท้ายเป็น “การเสวนาและระดมความคิด แนวทางการพฒันาคณุภาพ
วารสารวิชาการไทยสูม่าตรฐานระดบันานาชาติ” โดย มรว.ชิษณสุรร สวสัดวิฒัน์ (บก. ScienceAsia) ศ.ดร.สรุนนัต์ สภุทัรพนัธ์ 
(บก. Thai. J. Agri. Sci.) และ คณุรุจเรขา อศัวิษณุ (สารสนเทศงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์) ด าเนินรายการโดย ศ.ดร.วิชยั บญุแสง 
ผลจากการสมัมนาสามารถสรุปได้วา่ ผู้ เข้าร่วมการสมัมนาต้องการให้มีการจดัประชมุในลกัษณะนีข้ึน้เป็นประจ าทกุปี เพ่ือ
สง่เสริมการตีพิมพ์และการจดัท าวารสารไทยให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับให้มากขึน้ และควรมีการจดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ
ส าหรับบรรณาธิการวารสารรวมทัง้ผู้ เขียนบทความ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัวิธีการจัดท าวารสาร และการสง่บทความไปลงพิมพ์ใน
วารสารท่ีดีต้องท าอย่างไร รวมทัง้ควรมีการศกึษาวิจยัอยา่งตอ่เน่ืองในแง่ของพฤตกิรรมการอ้างอิงของนกัวิชาการไทย เป็นต้น 

TCI #3 (ก.ค. 47 – เม.ย. 51): พฒันา “Gate way” ให้มีประสิทธิภาพ 



 ๑๙ 

          หลงัจากการจดัสมัมนาท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในปี 2546 ผศ.วฒุิพงศ์ เตชะด ารงสิน รอง
ผู้อ านวยการ สกว. ได้ร่วมหารือกบั ดร.กฤษณพงศ์ กีรตกิร (อธิการบดี มจธ. ในขณะนัน้) และ ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ เพ่ือร่วมกนัจดัตัง้
ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทยให้เป็นหนว่ยงานกลางในการสง่เสริมการพฒันาคณุภาพวารสารไทย รวมทัง้รายงานข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัวารสารไทยทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดย สกว. เป็นผู้ ให้ทนุสนบัสนนุในการด าเนินงาน และ มจธ. เป็น
ผู้ รับผิดชอบให้กรอบอตัราของบคุลากร รวมทัง้สถานท่ีตัง้ของศนูย์ TCI  

          วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สกว. ได้อนมุตัข้ิอเสนอโครงการ “การพฒันาฐานข้อมลูวารสารวิชาการภายในประเทศ” 

พร้อมทัง้มีการจดัตัง้ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทยขึน้อยา่งเป็นทางการ เพ่ือรายงานคา่ดชันีผลกระทบการอ้างอิงส าหรับ
วารสารวิชาการในประเทศ และนบัเป็นครัง้แรกของประเทศไทยท่ีมีฐานข้อมลูท่ีสามารถสืบค้นข้อมลูบทความและข้อมลูการ
อ้างอิงในแตล่ะบทความท่ีลงพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยได้ในระบบออนไลน์ (Online Database) ในการนี ้ศนูย์ฯ ได้ออกแบบ
และพฒันาฐานข้อมลูเพ่ือจดัเก็บข้อมลูบทความและข้อมลูการอ้างอิงของวารสารไทย รวมทัง้ได้จดัท าคูมื่อการบนัทกึข้อมลูเข้า
สูฐ่านข้อมลู ส าหรับการคดัเลือกวารสารเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI นัน้ ศนูย์ฯ ได้พฒันาเกณฑ์ในการคดัเลือกวารสารในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึน้ โดยในวนัศกุร์ท่ี 26 พ.ย. 2547 ศนูย์ TCI ได้ด าเนินการสมัมนาเร่ือง “ศนูย์พฒันาฐานข้อมลู
วารสารวิชาการภายในประเทศ” และ “เกณฑ์ในการคดัเลือกวารสารใหมเ่ข้าสู่ฐานข้อมลู TCI” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (ห้อง
ราชเทวี) เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ศนูย์ TCI และก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI ตลอดจนท า
ข้อตกลงและก าหนดแนวทางร่วมกนั ในการกรอกข้อมลูบทความของวารสารเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI โดยได้เชิญบรรณาธิการและผู้
ท่ีปฏิบตังิานอยู่ในกองบรรณาธิการวารสาร บรรณารักษ์และผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ อาจารย์ ผู้บริหาร นกัวิจยั และผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมสมัมนาเป็นจ านวนทัง้สิน้ 119 คน บทสรุปจากการสมัมนาได้มีข้อเสนอแนะให้ศนูย์ TCI มุง่เน้นในการ
พฒันาฐานข้อมลูเพ่ือการสืบค้นข้อมลูการตีพิมพ์และข้อมลูการอ้างอิง ของบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารไทยให้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และได้เกณฑ์ในการคดัเลือกวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI  



 ๒๐ 

 

 
รูปภำพบรรยำกำศจำกกำรสัมมนำเร่ือง “ศูนยพ์ฒันำฐำนขอ้มูลวำรสำรวชิำกำรภำยในประเทศ” และ “เกณฑใ์นกำรคดัเลือกวำรสำรใหม่เขำ้สู่ฐำนขอ้มูล TCI” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

          ในช่วงระยะเวลา 3 ปี หลงัจากท่ีมีการก่อตัง้ศนูย์ TCI ภายใต้โครงการ “การพฒันาฐานข้อมลูวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ” ท าให้ทราบวา่ วารสารในฐานข้อมลู TCI จ านวน 166 รายการ มีจ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 
2544-2549 จ านวน 21,184 บทความ โดยมีปริมาณการอ้างอิงเทา่กบั 9,555 ครัง้ คิดเป็นอตัราส่วนท่ีถกูอ้างอิงเทา่กบั 0.451 

ครัง้/บทความ วารสารในฐานข้อมลู TCI มีคา่ TCI Impact Factors, คา่ Journal Immediacy Index และ คา่ Journal Cited 

Half-life เฉล่ียระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2549 เทา่กบั 0.060, 0.044 และ 5.2 ปี ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบว่า คา่ TCI Impact 

Factors ของวารสารไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2550 มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ทัง้ในด้านจ านวนวารสารท่ีปรากฏคา่ TCI 

Impact Factors และปริมาณของคา่ TCI Impact Factors ซึง่แสดงให้เห็นวา่วารสารไทยในฐานข้อมลู TCI ถกูน าไปใช้อ้างอิง
เพิ่มมากขึน้ในทกุๆ ปี  

  

 



 ๒๑ 

 
ค่ำ TCI Impact Factors ของวำรสำรไทยระหว่ำงปี พ.ศ. 2545-2550 

          ยิ่งไปกว่านัน้แล้ว การด าเนินงานของศนูย์ TCI ยงัก่อให้เกิดผลกระทบตอ่วงการวิชาการของประเทศหลายประการ อาทิ
เชน่ การมีฐานข้อมลูท่ีสามารถสืบค้นข้อมลูการตีพิมพ์และการอ้างอิงของบทความในวารสารไทยได้ สง่ผลให้มีการน าความรู้
และผลท่ีได้จากการวิจยัไปประยกุต์ใช้ได้ในวงกว้าง นอกจากนีย้งัมีการน าข้อมลูท่ีได้จากฐานข้อมลู TCI ไปใช้อยา่งกว้างขวาง 
ทัง้ในด้านการก าหนดนโยบายเก่ียวข้องกบัวารสารและคณุภาพงานวิจยั การประเมินคณุภาพผลงานวิจยัเชิงวิชาการ การให้ทนุ
สนบัสนนุการด าเนินงานของวารสาร และการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยัไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วารสารท่ี
อยู่ในฐานข้อมลู TCI สว่นใหญ่ เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าวารสารในสาขาอ่ืนๆ 

 
          ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2551 คณะอนกุรรมการกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) ร่วมกบั สกว. ให้การสนบัสนนุทนุวิจยัเร่ือง “โครงการจดัท าฐานข้อมลูวารสารไทย: สาขามนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์“ แก่ศนูย์ TCI เพ่ือจดัท าฐานข้อมลูส าหรับสืบค้นข้อมลูการตีพิมพ์ และข้อมลูการอ้างอิงของวารสารไทยสาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ศนูย์ TCI จงึได้ร่วมมือกบัส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดย คณุศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ 
ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และคณะฯ ในการรวบรวม บนัทึกข้อมลูการตีพิมพ์และข้อมลูการอ้างอิง
ของบทความในวารสาร สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ของไทย โดยใช้ฐานข้อมลูท่ีมีอยู่ของศนูย์ TCI โดยใช้เกณฑ์ในการ
คดัเลือกวารสารคล้ายคลงึกบัเกณฑ์ส าหรับวารสารด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปัจจบุนั ศนูย์ TCI มีคณะท างาน 2 สว่น คือ คณะท างาน
วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนิน งานโดย ศนูย์ TCI ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ เป็นผู้รวบรวม 
บนัทึกข้อมลู จดัเก็บ ตรวจสอบข้อมลู และประกาศคา่ดชันีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ คณะท างานวารสารด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ด าเนิน การโดย ศนูย์ TCI ท่ีส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้รวบรวม บนัทกึข้อมลู จดัเก็บ ตรวจสอบข้อมลู ของวารสารสาขามนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมลูการตีพิมพ์และข้อมลูการอ้างอิงของวารสารทัง้สาขาวิทยาศาสตร์ฯ และมนษุยศาสตร์ฯ ยงั
รวมอยู่ในฐานข้อมลูเดียวกนั คือ ฐานข้อมลู TCI  



 ๒๒ 

 

(a)                                                                                                              (b) 

รูปคณะท างานศนูย์ TCI (a) คณะท างานวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ. และ (b) คณะท างานวารสารด้าน
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ส านกัหอสมดุ มธ. 

TCI #4 (พ.ค. 51 – ปัจจบุนั): สร้าง “International gate way” 

 จากการด าเนินงานของศนูย์ TCI ท่ีผา่นมา ท าให้ทราบวา่ วารสารไทยส่วนใหญ่ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั ยงัไมเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานสากลทัง้ในด้านการบริหารจดัการ ลกัษณะรูปเล่ม และการน าไปใช้อ้างอิง แม้กระทัง่วารสารบางรายการท่ีถกู
อ้างอิงมากในวารสารนานาชาติ ยงัคงถกูอ้างอิงน้อยในกลุ่มวารสารไทย เชน่ Southeast Asian J Trop Med & Public Health 

เป็นต้น นอกจากนีย้งัพบวา่ วารสารไทยมีคา่ดชันีผลกระทบการอ้างอิงคอ่นข้างต ่า และมีวารสารเพียง 15 ช่ือเร่ืองท่ีมีคา่ 
Journal Impact Factors อย่างตอ่เน่ือง และการอ้างอิงสว่นใหญ่เป็นการอ้างอิงของเจ้าของบทความเอง ประกอบกบัข้อมลูจาก
การจดัประชมุ 2 ครัง้ท่ีผ่านมาของศนูย์ TCI เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2546 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล และวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2547 

ณ โรงแรมเอเชีย รวมทัง้ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ข้างต้น ศนูย์ TCI มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบรีุ ร่วมกบั ส านกัหอสมดุ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยการสนบัสนนุของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) และ ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) จงึได้ด าเนินการจดัประชมุเพ่ือสร้างเครือข่ายการพฒันาคณุภาพวารสารวิชาการ ครัง้ท่ี 3 ขึน้เม่ือวนั
ศกุร์ท่ี 15 สิงหาคม 2551 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรายงานสภาพของ
วารสารไทยในปัจจบุนัและสร้างความตระหนกัตอ่ความส าคญัของคณุภาพวารสารท่ีมีตอ่การพฒันาด้านวิชาการของประเทศ 
รวมทัง้เพ่ือเป็นเวทีให้บรรณาธิการวารสาร และผู้ เก่ียวข้อง มาพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็น มมุมอง และ
ปัญหาท่ีพบ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพฒันาคณุภาพวารสารไทยให้มีบทบาทในการพฒันาสงัคมไทยตอ่ไป การ
ประชมุครัง้นีมี้ผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุทัง้หมด 189 คน ประกอบด้วย กองบรรณาธิการวารสาร ผู้บริหารมหาวิทยาลยั และ 
ผู้สนใจ/ผู้ เก่ียวข้องกบัวารสาร เนือ้หาของการประชมุแบง่ออกเป็น 4 ชว่ง คือ 1) การบรรยายเร่ืองการจดัการวารสารสากลท่ีดีท า
อย่างไร 2) การบรรยายเร่ืองภาพรวมของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย และสถานภาพปัจจบุนัของวารสารทัง้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ของประเทศไทยในฐานข้อมลู TCI 3) การเสวนาเร่ือง
ปัญหาและแนวทางการพฒันาคณุภาพวารสารไทย และ 4) การระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายและพฒันา
คณุภาพวารสารไทยทัง้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
          ผลจากการประชมุสามารถสรุปได้ว่า ผู้ เข้าร่วมการประชมุซึง่ส่วนใหญ่ซึง่เป็นกองบรรณาธิการของวารสารและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการจดัท าวารสารวิชาการ ต้องการให้มีการจดัประชมุในลกัษณะนีอ้ย่างตอ่เน่ืองทกุปี เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างบรรณาธิการวารสารตา่งๆ และเป็นเวทีในการรับทราบข้อมลูสถานภาพของวารสารไทยทัง้ด้าน



 ๒๓ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ส าหรับประเด็นท่ีได้จากการระดมสมองพบวา่ ผู้ เข้าร่วม
การประชมุได้ร่วมกนัอภิปรายถึงแนวทางในการพฒันาวารสารไทยให้มีคณุภาพระดบัสากล การใช้คา่ Journal Impact 

Factors ในการประเมินคณุภาพวารสาร การให้ทนุสนบัสนนุในการจดัท าวารสารของ สกอ. เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้วผู้ เข้าร่วมการ
ประชมุต้องการให้ศนูย์ TCI ท าการปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมลูและการแสดงผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และควรมีการ
พฒันาฐานข้อมลูผู้ เขียนบทความและสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือประโยชน์ในการคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิในการพิจารณา
บทความ และควรร่วมมือกนัรับผิดชอบในการผลิตวารสารให้มีคณุภาพสงูขึน้  

 

 

 



 ๒๔ 

 
รูปภำพบภำพบรรยำกำศกำรจดัประชุมเพื่อสร้ำงเครือข่ำยฯ คร้ังท่ี 3 

          จากกิจกรรมดงักลา่ว จะเห็นวา่ หน่วยงานหลายแหง่ในประเทศ อาทิเชน่ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตลอดจนบรรณาธิการวารสารตา่งๆ มี
ความพยายามท่ีจะพฒันาคณุภาพวารสารไทยให้มีมาตรฐานสากล ซึง่เป็นท่ีน่ายินดีวา่ ขณะนี ้มีวารสารไทยจ านวนหนึง่ปรากฎ
ในฐานข้อมลูของ Thomson Reuters และฐานข้อมลู SCOPUS การท่ีวารสารไทยไปปรากฎในฐานข้อมลูนานาชาติดงักลา่ว ท า
ให้ข้อมลูการตีพิมพ์บทความ และข้อมลูการอ้างอิงบทความในวารสารตา่งๆ เหล่านี ้มีการเข้าถึงอยา่งสะดวก รวดเร็ว และในวง
กว้าง ซึง่เป็นการเผยแพร่และสง่เสริมกิจกรรมวิจยัของประเทศไทยไปสู่เวทีนานาชาตไิด้อยา่งดียิ่ง  

 จากการท่ีศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจาก สกว. และ สกอ. มีภารกิจหลกัข้อหนึ่ง คือ การ
สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดการพฒันาคณุภาพวารสารไทยสูม่าตรฐานสากล ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย จึงได้ร่วมกบั 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.), ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ส านกัพิมพ์ Elsevier คณะพลงังาน
สิ่งแวดล้อมและวสัด ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบรีุ และส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในการจดัให้มี
การประชมุเครือขา่ยการพฒันาคณุภาพวารสารวิชาการไทย ครัง้ท่ี 4 ในวนัท่ี 20-21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม เซ็นจร่ีู พาร์ค 
กรุงเทพฯ โดยในปีนีศ้นูย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากส านกัพิมพ์ Elsevier ร่วมบรรยายและ
ให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมลู SCOPUS รวมถึงความส าคญัและการบริหาร
จดัการวารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) แก่บรรณาธิการของวารสารไทย เพ่ือพฒันาวารสารไทยให้มีคณุภาพและเป็น
ประโยชน์สงูสดุทัง้ในระดบัชาติ และนานาชาติตอ่ไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุทัง้หมด 210 คน ประกอบด้วย
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสาร นกัวิชาการและนกัวิจยั ผู้บริหารสถาบนัในประเทศไทย และบรรณาธิการวารสารใน
ภมูิภาคอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย และไต้หวนั เข้าร่วมประชมุด้วย 

  ส าหรับก าหนดการประชมุแบง่ออกเป็น 2 วนั โดยในวนัแรกได้รับเกียรตจิาก รองผู้อ านวยการ สกว. ผศ.วฒุิพงศ์ เตชะ
ด ารงสิน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชมุ โดยหวัหน้าศนูย์ TCI ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบตัสิมภพ ได้กล่าวถึงเหตผุลของการจดั
ประชมุ จากนัน้เป็นการบรรยายโดยวิทยากรจากส านกัพิมพ์ Elsevier และศนูย์ TCI เพ่ือร่วมกนัยกระดบัวารสารไทยให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้รวดเร็วมากขึน้ ซึง่ในการพิจารณาวารสารนานาชาตเิข้าสูฐ่านข้อมลูของ Scopus โดยปกตินัน้ บริษัท 
Elsevier จะมีกระบวนการกลัน่กรองวารสารตา่งๆ ท่ีสง่เข้ามาประเมินผ่าน คณะกรรมการคดัเลือกเนือ้หา (Content Selection 

Advisory Board : CSAB) ซึง่คณะกรรมการชดุนี ้ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศตา่งๆในหลากหลายสาขาวิชาจ านวน 20 คน 
ซึง่ท าให้วารสารซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ได้รับการพิจารณาคอ่นข้างช้า โดยเฉพาะวารสารท่ีตีพิมพ์เป็นภาษาอ่ืนๆ นอกจาก



 ๒๕ 

ภาษาองักฤษ ดงันัน้ เพ่ือพฒันากระบวนการในการพิจารณาวารสารไทยเข้าสูฐ่านข้อมลู Scopus บริษัท Elsevier ได้ริเร่ิม 
Local CSAB กบัประเทศไทยเป็นแหง่แรก โดยท างานร่วมกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) และมีศนูย์ TCI เป็น
ฝ่ายเลขานกุาร โดย สกว. เป็นผู้คดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิในระดบัศาสตราจารย์จากสาขาวิชาตา่งๆ จ านวน 20 คน เพ่ือมาท าหน้าท่ี
เป็นคณะกรรมการคดัเลือกวารสารไทย ซึง่เรียกว่า Local CSAB เม่ือคณะกรรมการชดุนีไ้ด้พิจารณาคดัเลือกวารสารไทยท่ีดีและ
มีคณุภาพ สมควรได้รับการบรรจใุนฐานข้อมลู Scopus แล้ว TCI จะเป็นผู้สง่รายช่ือวารสารเหลา่นัน้ไปยงัฐานข้อมลู Scopus 

เพ่ือการบรรจใุนฐานข้อมลู Scopus ตอ่ไป กระบวนการนี ้ เป็นช่องทางหนึง่ในการพฒันาคณุภาพวารสารไทยสูส่ากล และเพิ่ม
การมองเห็น (Visibility) วารสารไทยในเวทีโลก 

          การด าเนินงานของศนูย์ TCI ร่วมกบับริษัท Elsevier นบัเป็นการสร้าง “International gate way” ทางหนึง่ให้กบัวารสาร
ไทย ส าหรับในวนัท่ีสองของการสมัมนา เป็นเวทีการเสวนาและระดมสมองของนกัวิชาการไทยเร่ือง “แนวคิดและมมุมองของ
นกัวิจยัไทยกบัการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย” และ“ประสบการณ์และบทเรียนท่ีได้รับจากการจดัท าวารสารไทยและ
แนวทางในการพฒันาวารสารไทยสูเ่วทีนานาชาติ” โดยบรรณาธิการวารสารและนกัวิจยัไทยจ านวน 5 ทา่น 

 

 

 

รูปภาพบภาพบรรยากาศการจดัประชมุเพ่ือสร้างเครือขา่ยฯ ครัง้ท่ี 4 



 ๒๖ 

          นอกจากนีแ้ล้ว ศนูย์ TCI ยงัได้รับเกียรตจิาก Ministry of Higher Education Malaysia ประเทศมาเลเซียท่ีเข้ามา
เย่ียมชมการด าเนินงานของศนูย์ TCI เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัตัง้ Malaysian Citation Index 

Centre (MCI) ของมาเลเซีย ท่ีจะท างานในลกัษณะเดียวกนักบัศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จ านวน 6 ทา่น ซึง่
ประกอบด้วยผู้แทนระดบัสงูท่ีเช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ เช่น ด้านวิจยัและพฒันา ด้านนโยบายและแผน ด้านคอมพิวเตอร์ ด้าน
การควบคมุคณุภาพมหาวิทยาลยั และด้านห้องสมดุ ภายใต้การน าของ Prof. Dr. Abu Bakar Salleh, Deputy Vice 

Chancellor of Research and Innovation, Universiti Putra Malaysia เดนิทางมาเย่ียมชม ศกึษาดงูานของศนูย์ TCI ตัง้แต่
ประวตัิการก่อตัง้ การบริหารจดัการ งบประมาณ การด าเนินงาน ผลท่ีได้รับ รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ โดยมี ผศ.ดร. วฒุิ
พงศ์ เตชะด ารงสิน รองผู้อ านวยการ สกว. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบตัสิมภพ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และทีมงาน ให้การต้อนรับ 
ซึง่การศกึษาดงูานดงักล่าวจะท าให้การจดัตัง้ศนูย์ MCI ของมาเลซีย สามารถด าเนินงานได้รวดเร็วมากขึน้ และน ามาสู่ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานระหวา่งไทย-มาเลเซีย ตอ่ไป 

 

 

 



 ๒๗ 

 

รูปบรรยากาศการเย่ียมชมศนูย์ TCI ของคณะผู้ เย่ียมชมจาก Ministry of Higher Education Malaysia 

 

 ๑.๕.๒ ภารกจิของศูนย์ TCI
๕
 

ศนูย์ TCI มีภารกิจหลกั 5 ประการ คือ 

      1.   พฒันาฐานข้อมลูเพ่ือการสืบค้นผลงานวิจยัและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมลูการอ้างอิงของบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการไทย 

          2.   ค านวณและรายงานคา่ Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยท่ีมีอยูใ่นฐานข้อมลู TCI (เรียกว่า TCI 
impact factors) 
          3.   ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั journal impact factors, h-index และคณุภาพผลงานวิจยัในระดบัสากล 

          4.   วิจยัและเผยแพร่ผลงานวิจยั เพ่ือน าไปสูก่ารยกระดบัผลงานวิจยัไทยในเวทีนานาชาติ 
          5.   ร่วมมือกบัหนว่ยงานระดบัชาตแิละนานาชาติเพ่ือพฒันาวารสารไทย 
 

 

 
 
 

                                                           
๕ ภารกิจของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/task.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/task.html%20(๔


 ๒๘ 

 ๑.๕.๓ รางวลัท่ี TCI ได้รับ ๖ 
 

 

 รางวลัผลงานวิจยัเดน่ สกว. ประจ าปี 2557 ด้านนโยบาย เร่ือง "การวิจยัและพฒันาฐานข้อมลูวารสารวิชาการ
ในประเทศ และยกระดบัวารสารไทย เข้าสูม่าตรฐานสากล โดยศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)"  

 รางวลัผลงานวิจยั ประจ าปี 2550 เร่ือง "การศกึษาผลสมัฤทธ์ิการวิจยัด้านกระบวนการ Scientometric: จาก
ระดบัชาตสิูร่ะดบัสากล" 

   

 
  
 
 
 
 ๑.๕.๔ บุคคลของศูนย์ TCI๗ 
 จะกลา่วเฉพาะคณะท างานวารสารด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 

 

ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ สมบติัสมภพ 

หวัหนำ้ศูนยด์ชันีกำรอำ้งอิงวำรสำรไทย (ศำสตรำจำรย ์ประจ ำคณะพลงังำนส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ มจธ.) 
โทร. 0-2470-8645 

e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th 

    

 

นำงศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ 

ผูช่้วยหวัหนำ้ศูนยด์ชันีกำรอำ้งอิงวำรสำรไทย  

โทร. 0-2613-3501 

e-mail: svc@tu.ac.th 

 

ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล 

ผูช่้วยหวัหนำ้ศูนยด์ชันีกำรอำ้งอิงวำรสำรไทย (ผูอ้  ำนวยกำรหอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 0-2613-2199 

e-mail: akekarin@tu.ac.th 

                                                           
๖ ภารกิจของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/TCI_Award.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๗ ภารกิจของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/staff_tu.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Activity/2558/21_May/Activity.html
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Activity/2558/21_May/Activity.html
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/TCI%20Award/TCI_Award01.html
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/TCI%20Award/TCI_Award01.html
mailto:narongrit.som@kmutt.ac.th
mailto:svc@tu.ac.th
mailto:akekarin@tu.ac.th
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/TCI_Award.html%20(๔
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/staff_tu.html%20(๔
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อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน ์

รองผูอ้  ำนวยกำรสำยบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ (หอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 02-613-3503 

e-mail: krit@tbs.tu.ac.th 

    

 

นำงสำววนิดำ วำรีเศวตสุวรรณ 

บรรณำรักษ ์(ประจ ำหอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 02-613-2326 

e-mail: kungnap@tu.ac.th 

    

 

นำงสุกญัญำ ปัญญำอ่ินแกว้ 

บรรณำรักษ ์(ประจ ำหอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 02-613-3540 

e-mail: sukanya9@tu.ac.th 

    

 

นำงสำวนชัฐภรณ์ อ่อนแกว้ 

บรรณำรักษ ์(ประจ ำหอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 02-613-3540 

e-mail: nuttapor@tu.ac.th 

    

 

นำงสำวเจนจิรำ อำบสีนำค 

บรรณำรักษ ์(ประจ ำหอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 02-613-3540 

e-mail: janepp29@tu.ac.th 

    

 

นำงสำวขวญัจิต หวงษท์อง 

ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุดช ำนำญงำน (ประจ ำหอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 02-613-3540 

e-mail: khaunjit@tu.ac.th 

    

mailto:krit@tbs.tu.ac.th
mailto:kungnap@tu.ac.th
mailto:sukanya9@tu.ac.th
mailto:nuttapor@tu.ac.th
mailto:janepp29@tu.ac.th
mailto:khaunjit@tu.ac.th
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นำงสำวพเยำว ์สง่ำงำม 

เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูล (ประจ ำหอสมุดแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์) 
โทร. 02-613-3540 

e-mail: yai306@tu.ac.th 

   
 

 
 ๑.๕.๕ ท่ีอยูข่องศนูย์ TCI ๘ 
  

  ผู้ รับผิดชอบวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย 

คณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  

126 ถนนประชาอทุิศ แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

โทร/โทรสาร : 0-2470-8647 

  

                                                           
๘ ที่อยู่และแผนท่ีของศูนย์ TCI  [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/location&map.html (๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๐) 

mailto:yai306@tu.ac.th
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/location&map.html%20(๔
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http://www.mt.kmutt.ac.th/Pictures/map_KMUTT.png
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  ..........................................................................................................................................

............ 

  

  ผูรั้บผดิชอบวำรสำรดำ้นมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0-2613-3540-41  โทรสาร 0-2623-5713 

  

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/images/map_KMUTT-TCI2.jpg


 ๓๓ 

  

 

  

  

 ๑.๕.๖ เว็บไซต์ของTCI 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ 

  

 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/images/map_TU2.jpg
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/images/map_TU-taprachan.jpg
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
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 ๑.๕.๖ บทควำมที่น่ำสนใจ 

 การประเมินคณุภาพวารสารในฐานข้อมลูดชันีการอ้างอิงวารสารไทย Quality Assessment of Journals Indexed 

in the Thai-Journal Citation Index (TCI)๙  ให้หาอา่นครับ 

 เพราะในบทน าของบทความนี ้กลา่วไว้วา่ 

 ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้จดัท าฐานข้อมลูส าหรับสืบค้น

ผลงานวิจยัท่ี ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยและรายงานคา่ดชันีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย เรียกวา่ ฐานข้อมลู TCI 

มาตัง้แตปี่พ.ศ. 2547 ปัจจบุนัฐานข้อมลู TCI มีวารสารในฐานข้อมลูรวมจ านวน 626 รายการ แบง่เป็นวารสารด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 280 รายการ และวารสารด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์จ านวน 346 รายการ 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินของศนูย์ TCI ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่วงการวิชาการของประเทศหลากหลายประการ ทัง้

ผลกระทบด้านวิชาการ และผลกระทบตอ่หนว่ยงาน ด้านนโยบายของประเทศ และสถาบนัการศกึษาตา่งๆ อาทิเช่น 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) ได้ประกาศเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยให้สภาสถาบนัอดุมศกึษาใช้วารสารทางวิชาการท่ีมีรายช่ือในฐานข้อมลู

ของศนูย์ดชันี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 เป็นวารสารท่ียอมรับในระดบัชาตเิพ่ือใช้ขอก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการได้ [1] และในการก าหนดเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัปี

การศกึษา 2557 โดย ส านกังาน คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้ก าหนดคา่น า้หนกัให้กบับทความวิจยัหรือ

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 1 มี

คา่น า้หนกัเทา่กบั 0.8 และบทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี 

ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 2 มีคา่น า้หนกัเท่ากบั 0.6 

[2] ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้พฒันาตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การ

ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัอดุมศกึษา ส าหรับคณุภาพงานวิจยัท่ีตีพิมพ์โดยได้แบง่ระดบั

คณุภาพของบทความวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตท่ีิปรากฏ ในฐานข้อมลู TCI ให้มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 

                                                           
๙บทความ ของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :   

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/national_conf/2015_Quality%20Assessment%20of%20Journals%20Indexed%20in%
20the%20Thai-Journal%20Citation%20Index%20(TCI).pdf (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/national_conf/2015_Quality%20Assessment%20of%20Journals%20Indexed%20in%20the%20Thai-Journal%20Citation%20Index%20(TCI).pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/national_conf/2015_Quality%20Assessment%20of%20Journals%20Indexed%20in%20the%20Thai-Journal%20Citation%20Index%20(TCI).pdf


 ๓๕ 

0.25 [3] ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ได้จดัให้มีการประเมินคณุภาพ ผลงานวิจยัเชิงวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย ปี 2557 โดย สกว. ได้น าปริมาณการ อ้างอิงและคา่ Thai-

Journal Impact Factor จากฐานข้อมลู TCI มาใช้ประกอบในการประเมินคณุภาพของผลงานตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ

ไทย [4] นอกจากนีโ้ครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของ สกว. ได้ประกาศรับวารสารในกลุม่ท่ี 1 ซึง่ เป็นวารสาร

ท่ีผา่นการรับรองคณุภาพของศนูย์ TCI และอยูใ่นฐานข้อมลู TCI เป็นวารสารวิชาการระดบัชาตเิพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน การ

พิจารณาผลงานตีพิมพ์ของผู้ รับทนุ คปก. ได้ [5] อีกทัง้ยงัมีสถาบนัอดุมศกึษาหลายแห่งได้ก าหนดนโยบายในการสนบัสนนุ 

และจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจยัในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมลู TCI เป็นต้น 

 ๑.๖ แบบฟอร์มส ำหรับกำรประเมินคุณภำพวำรสำรวิชำกำรไทยท่ีต้องกำรเข้ำสู่ฐำนข้อมูล TCI 
 ถือเป็นสิ่งส าคญัมาก ควรกล่าวเป็นล าดบัแรกๆ เพราะจะได้เตรียมข้อมลูไว้ให้พร้อม 

 แบบฟอร์มส าหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยท่ีต้องการเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI ประจ าปี พ.ศ. 2560 

1. ข้อมูลทั่วไปของวารสาร 

1.1 ชื่อวารสาร (ภาษาไทย)            
(ภาษาอังกฤษ)            

1.2 ISSN (Print)     
ISSN (Online)     (ถ้ามี) 

1.3 ชื่อหน่วยงานเจ้าของวารสาร             
        ชื่อบรรณาธิการ     
        
ที่อยู่ที่ท างาน            
       
               
โทรศัพท์      แฟกซ์      
E-mail            

1.4 บุคคลที่สามารถติดต่อได้เพ่ือขอข้อมูลวารสารเพิ่มเติม 
ชื่อ-สกุล              
 ที่อยู่ที่ท างาน             
 โทรศัพท์      แฟกซ์     E-mail   

1.5 สาขาวิชาของวารสาร (เลือกได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา) 
 วิทยาศาสตร ์   เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ 
 เทคโนโลย ี  ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จติวิทยา 
 วิศวกรรมศาสตร ์   สังคมวิทยา 
 เกษตรศาสตร ์   นิติศาสตร ์
 แพทยศาสตร ์  รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร ์
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน 
 สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   มานุษยวิทยา / โบราณคด ี
  ประชากรศาสตร ์



 ๓๖ 

  อักษรศาสตร ์
  ศิลปศาสตร ์
  สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  

1.6 เว็บไซต์ของวารสาร…………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7 วารสารของท่านมีระบบ Online submission หรือไม่ (ไม่ใช่ระบบ submit ผ่าน e-mail)  
 มี  ไม่มี 
* หากมีโปรดระบุ Username และ Password ของ admin ที่ TCI สามารถตรวจสอบระบบ Online submission ของ
ท่านได้ โดย TCI จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
เว็บไซต์ของระบบ Online submission 
…………………………………………………………………………….……..…………………………………………………………………………….………… 
Username : …………………………………………………………………………….…….. 
Password :  …………………………………………………………………………….…….. 

1.8 วารสารของท่านได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) บ้างหรือไม่ 
   มี ชื่อฐานข้อมูล ………………………….………………………………………………………………….…………….……………………… 

   ไม่มี  

2. ข้อมูลรายละเอียดของวารสาร 

2.1 รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) 
 พิจารณาโดยหัวหน้ากองบรรณาธิการ 

 ผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งทราบชื่อผู้พิจารณา  (Open peer review) 

 ผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่ง แต่  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Single-blind peer review) 

 ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) 

2.2 โปรดระบุชื่อบทความและชื่อผู้แต่งบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เชิญพิจารณาบทความในปี พ.ศ. 2559 และส่งส าเนาผลประเมินจากผู้ทรงวุฒิของบทความดังกล่าวให้กับศูนย์ TCI 
โดยศูนย์ TCI จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

 
ข้อมูลบทความ ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง/สังกัด ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ 
1. 
…………………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

2. ……………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 
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 ๓๗ 

ข้อมูลบทความ ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ 
ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง/สังกัด ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ 
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2. …………………………… 

(สามารถเพ่ิมได้ตามจ านวนบทความท่ีด าเนินการในปี พ.ศ. 2559) 
 

2.3 ปีที่เริ่มออกวารสาร…………………………………จ านวนฉบับที่ออกต่อปี………………………………… 
วารสารที่ออก 3 ฉบับล่าสุด -  ปีที่……………ฉบับที่……………พ.ศ.………………… 
    -  ปีที…่…………ฉบับที่……………พ.ศ.………………… 
    -  ปีที…่…………ฉบับที่……………พ.ศ.………………… 

2.4 โปรดระบุรายชื่อและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการประจ าวารสาร 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งในกอง 

บก. 
ต้นสังกัด 

1. ……….…..…………….……… ……………………….………….. ……………………….…… …..……………………………… 
2. ……….…..…………………………… ……………………….………….. ……………………….…… …..……………………………… 
3. ……….…..…………………………… ……………………….………….. ……………………….…… …..……………………………… 
4. ……….…..……………………………… ……………………….………….. ……………………….…… …..……………………………… 
5. ……….…..…………………………… ……………………….………….. ……………………….…… …..……………………………… 
(สามารถเพ่ิมได้ตามจ านวนกองบรรณาธิการประจ าวารสาร) 
 

2.5 โปรดระบุจ านวนบทความวิจัยทีม่ีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก๑๐* (นับได้ทั้งที่เป็นผู้นิพนธ์หลักและผู้นิพนธ์ร่วม) โดย
พิจารณาจากตัวเล่มของวารสารทั้งหมดท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 

ปีท่ี / ฉบับที่ / พ.ศ. จ านวนบทความทั้งหมด (บทความ) จ านวนบทความที่มีผู้นิพนธ์จาก
หน่วยงานภายนอก (บทความ) 

……..………………………….………… ……..………………………….………… ………………………………………………………….……… 

……..………………………….………… ……..………………………….………… ………………………………………………………….……… 

                                                           
๑๐ หมายเหตุ * ผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก หมายถึง ผู้นิพนธ์จากหน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัยทีเ่ป็นเจ้าของ

วารสาร 
 



 ๓๘ 

……..………………………….………… ……..………………………….………… ………………………………………………………….……… 

(สามารถเพ่ิมได้ตามจ านวนฉบับที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559) 
 

 นีคื้อสิ่งท่ี TCI เขาให้เราท า และสิ่งท่ีควรรู้จกัเขาไว้บ้าง  สิ่งท่ีเขาให้เราท า และเราท าบางแล้ว แตก็่มีบางอยา่งท่ีเรา

ยงัไมไ่ด้ท า อาจจะเป็นเพราะไมรู้่ หรือรู้แตย่งัเปล่ียนแปลงตวัเองไมไ่ด้ ซึง่สิ่งตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถหาอา่นได้จากเว็บไซต์ ของ

ศนูย์ TCI เป็นการให้รู้เขา และหลายเร่ืองท่ีหาอา่นไมไ่ด้จาก TCI  ในบทท่ี ๒ อาจจะหาประเดน็สิ่งท่ีคณุสงสยั

ได้ ซึง่เป็นการรู้เรา 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

บทที่ ๒ 
เรำท ำได้เท่ำไร เป็นภำคปฏบิัตกิำร 

  
๒.๑ ควำมน ำ 
 รู้เขา รู้เรา เม่ือได้เรียนรู้เบือ้งต้น TCI ให้เราท าอะไรแล้ว  
ประเดน็ตอ่มา ท าตามไหม ในงานท่ีเราก าลงัท าอยูแ่ล้ว เราท าอะไรบ้าง เรายงัไมไ่ด้ท าอะไรบ้าง รู้เขา ส ารวจตวัเองด ู รู้เขา 
ก่อนอ่ืน 

 ลองประเมินตวัเองดตูาม 

 เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคณุภาพวารสาร 
เกณฑ์หลกั 

          1. บทความทกุบทความต้องมีการควบคมุคณุภาพจากผู้ทรงคณุวฒุิ (peer review) โดยมีข้อมลูประกอบ ดงันี ้

                    1.1 ส าเนาผลประเมินของผู้ทรงวฒุิท่ีเชิญพิจารณาบทความตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 

ท าหรือยงั 
                    1.2 รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิของข้อ 1.1 (ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์) โดยทาง TCI จะเก็บข้อมลูเป็นความลบั 

ท าหรือยงั 
          2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาท่ีก าหนด (ทกุฉบบัของปี พ.ศ. 2558 ต้องออกตีพิมพ์ทัง้หมดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558) 
ท าได้ไหม  
          3. วารสารต้องมีอายกุารตีพิมพ์บทความวิชาการไมน้่อยกวา่ 3 ปี หรือ ตีพิมพ์อยา่งตอ่เน่ืองไมน้่อยกว่า 6 ฉบบั (เกณฑ์
หลกัส าหรับวารสารใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้อยูใ่นฐานข้อมลู TCI และเป็นเกณฑ์รองส าหรับวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลู TCI)  

เป็นจริงไหม  
 บางครัง้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เป็นท่ีระบไุว้อยา่งชดัเจน ไมเ่ปล่ียนแปลงไมไ่ด้ คนอ่ืนไมรู้่ แตเ่ราท าอะไร จิตของเรารู้ 
อาจจะหลอกคนอ่ืน แตห่ลอกจิตของตนเองไมไ่ด้ บนัทึกไว้หมดไว้แล้ว 
 

เกณฑ์รอง 
          1. วารสารต้องมี citation ท่ีตรวจสอบได้จากฐานข้อมลู TCI 

นา่จะยงัท าไมไ่ด้ 

          2. วารสารต้องมีการก าหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อยา่งชดัเจน 

มีหรือยงั ท าให้มี  ท าได้ง่าย ดตูวัอย่างของวารสารท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ี ๑ ทางเว็บหรือท้ายของวารสาร 
          3. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคณุวฒุิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 

มีแล้วหรือ ท าได้ไหม สดัสว่นภายในนอก ๖ ภายใน ๔ หรือ ๕  
          4. วารสารต้องตีพิมพ์บทความท่ีมีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 



 ๔๐ 

มีแล้วหรือ ท าได้ไหม สดัสว่นภายในนอก ๖ ภายใน ๔ หรือ ๕  

          5. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มท่ีได้มาตรฐาน ได้แก่ 
                    -  ช่ือ และท่ีอยูผู่้นิพนธ์ 
ทัง้เลม่ ลองเปิดด ู เรียบร้อยหรือยงั ถ้ายงัไมมี่ ก็เพิ่ม หรือยงัไมรู่ปแบบท่ีแนน่อน ก็ท าให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั 

                    -  บทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

ในภายในเล่มวารสาร แตล่ะบทความ มีครบไหม  ยงัไมมี่ก็ท าให้มี 

                    -  เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกนั 

ในภายเล่ม หลายวารสาร อาจจะไมไ่ด้คะแนนตรงนี ้เพราะเอกสารอ้างอิง แตกตา่งกนั ปรับให้ตรงกนัให้เรียบร้อย 

          6. วารสารต้องมีเว็บไซต์ท่ีมีข้อมลูกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนือ้หาให้ทนัสมยัอย่างตอ่เน่ือง 
ตรงนี ้ปัญหาท่ีเจอ หลายวารสารยงัไมไ่ด้ด าเนินการ  เร่ิมท าตอนนีเ้ลย หากคิดจะท าวารสารให้อยู่ในฐานท่ีกลุ่ม ๑ รีบท าเร่งดว่น 
โดยให้หนงัสือบนัทกึขอให้พืน้ท่ี กบัส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั สร้างเว็บไซต์ให้เกิดมี
ขึน้ให้ได้ นบัแตว่นันีเ้ป็นต้นไป (ดตูวัอยา่งหนงัสือขอใช้พืน้ท่ีทางเว็บไซต์ในภาคผนวก) 
          7. วารสารต้องมีระบบการสง่บทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) ท่ีไมใ่ชก่ารสง่บทความ
โดยใช้อีเมล์ 

ต้องฝึกฝนอบรม แม้เราจะยงัใช้ไมค่ล่อง แตห่ากมีความพยายาม สิ่งท่ีคิดว่าท าไมไ่ด้ ไม่มี เพราะมนษุย์เป็นผู้ประเสริฐและ
พฒันาได้ 
 
 เม่ือเรำท ำ รู้เรำแล้ว ต่อไป ทดสอบดูว่ำ หำกเรำประเมิน ในวำรสำรจะได้ก่ีคะแนน โดยอำศัยเกณฑ

เชิงคุณภำพในกำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข อมูล TCI รอบที่ 3 ป  พ.ศ. 2558 : สำขำวิทยำศำสตร

และเทคโนโลยี และสำขำมนุษยศำสตร และสังคมศำสตร  
 
ล าดบั
ที่  

เกณฑ การพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน ได้ 

๑ บทความทกุบทความต องมี
การควบคมุ คณุภาพจากผู
ทรงคณุวฒุิ (peer review) 

พิจารณาจาก  

1)การเลอืกผู ทรงคณุวฒุิได ตรงตาม
สาขาวชิา  
2)บทความจากผู นิพนธ ภายในต องได
รับการพิจารณาจาก ผู ทรงคณุวฒุิภายนอก
หน วยงานท่ีจดัท าวารสาร และ ไม มีส วน
ได ส วนเสยีกบัผู นิพนธ  

 3)ความเข มข นในการประเมินคณุภาพ
บทความ  

มีครบทกุข อ เท ากบั 2 คะแนน  

มี 1-2 ข อ เท ากบั 1 คะแนน  

ไม มีข อมลู เท ากบั 0 คะแนน 

 

๒ วารสารมกี าหนดออกตรงเวลา ออกตรงตามเวลาที่ก าหนดไว ในกตกิาของการ
ตีพิมพ  (ทกุฉบบั ของป  พ.ศ. 2557 ต อง
ออกตีพิมพ ทัง้หมดภายในวนัที่31 ธนัวาคม 

ออกตรงเวลา เท ากบั 2 คะแนน  

ออกล าช า 1 ฉบบั เท ากบั 1 

คะแนน ออกล าช าเกิน 1 ฉบบั 

 



 ๔๑ 

2557) เท ากบั 0 คะแนน 

๓ วารสารมีอายกุารตีพมิพ
บทความวชิาการไม น อยกว
า 3 ป  หรือ ตีพมิพ อย

างต อเนื่องไม น อยกว
า 6 ฉบบั 

พิจารณาจากวนัท่ีเร่ิมออกตีพิมพ ครัง้แรก
จนถึง 31 ธนัวาคม 2557 

อายมุากกว า 3 ป  เท ากบั 2 

คะแนน อายเุท ากบั 3 ป  เท
ากบั 1 คะแนน  

อายนุ อยกว า 3 ป  เท ากบั 0 

คะแนน 

 

๔ วารสารม ี citation ที่ตรวจสอบ
ได จาก ฐานข อมลู TCI 

พิจารณา citation/article ของวารสารเทียบ
กบัค าเฉลีย่ของ วารสารในฐานข อมลู TCI 

ในสาขาวิทยาศาสตร ฯ และสาขา 
มนษุยศาสตร ฯ ระหว างป  พ.ศ. 2554-

2556 ซึง่มคี าเฉลีย่ดงันี ้ - สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี = 0.582 - สาขามนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร  = 0.256 

citation/article เท ากบัหรือสงูกว
าค าเฉลีย่ เท ากบั 2 คะแนน 

citation/article ต ่ากว าค าเฉลีย่
แต ไม เท ากบั 0 เท ากบั 1 

คะแนน citation/article เท ากบั 0 

เท ากบั 0 คะแนน 

 

๕ วารสารมกีารก าหนดกติกาและ
รูปแบบการ ตีพิมพ อย าง
ชดัเจน 

ตวัเล มของวารสารต องระบ ุดงันี ้ 
1) Aim and scope ของวารสาร ต องระบุ
สาขาวชิาที่รับ ตีพิมพ  ทีช่ดัเจน ทัง้ในรูปเล
มและเว็บไซต  (ถ าม)ี  
2) รายช่ือและต นสงักดัของกองบรรณาธิการ
ทกุท าน  

3) ก าหนดออก เช น ป ละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 

เดือน... ฉบบั ที่ 2 เดือน... เป นต น 

4) ข อความที่แสดงให เห็นว า บทความที่
ตีพิมพ ต องผ าน การพิจารณาจากผู
ทรงคณุวฒุิหากสามารถระบ ุ จ านวนผู ทรง
คณุวฒุติ อบทความได จะดมีาก 5)

ค าแนะน าส าหรับผู เขยีนบทความควรมี
รายละเอียดที ่ครบถ วน 

มีข อมลูครบทกุข อ เท ากบั 2 

คะแนน มีข อมลูข อ 1, 2 และ 3 

แต ไม มีข อ 4 หรือ 5 เท ากบั 
1 คะแนน ขาดข อมลูข อใดข
อหนึง่ในข อ 1, 2 และ 3 เท ากบั 
0 คะแนน 

 

๖ วารสารมกีองบรรณาธิการเป
นผู ทรงคณุวฒุ ิ มาจาก
หลากหลายหน วยงาน 

พิจารณาจากที่อยู ของผู ทรงคณุวฒุิในกอง
บรรณาธิการวารสาร โดยต องมกีอง
บรรณาธิการจากหน วยงานอืน่ท่ีไม ใช หน
วยงานท่ี จดัท าวารสาร 

ผู ทรงคณุวฒุิต างหน วยงาน ≥ 

50% เท ากบั 2 คะแนน  

25% ≤ ผู ทรงคณุวฒุิต างหน
วยงาน < 50% เท ากบั 1 คะแนน  

ผู ทรงคณุวฒุิต างหน วยงาน < 

25% เท ากบั 0 คะแนน 

 

๗ วารสารตีพมิพ บทความที่มีผู
นิพนธ มาจาก หลากหลาย

หน วยงานทัง้ภายในและ 

พิจารณาจากที่อยู ของผู นิพนธ บทความ 
โดยต องมีบทความจากหน วยงานอื่นที่ไม
ใช หน วยงานท่ีจดัท าวารสาร (ในกรณีที ่

บทความจากหน วยงานอื่น ≥ 50% 

เท ากบั 2 คะแนน  

25% ≤ บทความจากหน วยงานอื่น 

 



 ๔๒ 

ภายนอก บทความมีผู นิพนธ ทัง้จากหน วยงาน
ภายในและหน วยงาน ภายนอก จะถือว าเป
นบทความจากหน วยงานภายนอก) 

< 50% เท ากบั 1 คะแนน  

บทความจากหน วยงานอื่น < 25% 

เท ากบั 0 คะแนน 

๘ วารสารมกีารตีพิมพ บทความ
ที่มีรูปแบบการ ตีพิมพ และรูป
เล มที่ได มาตรฐาน 

พิจารณาจากข อมลูบทความในแต ละฉบบั 
ควรประกอบไปด วย ข อมลูพืน้ฐาน ดงันี ้1) 

ช่ือ และที่อยู ผู นิพนธ  ครบถ วน 2) บท
คดัย อภาษาไทย และภาษาองักฤษ 3) เอก
สารอ างอิงเป นรูปแบบเดียวกนั 

มีข อมลูครบและเป นรูปแบบ
เดียวกนัทกุบทความ เท ากบั 2 

คะแนน  

มีข อมลูครบแต ไม เป นรู
ปแบบเดียวกนั เท ากบั 1 คะแนน  

มีข อมลูไม ครบ เท ากบั 0 

คะแนน 

 

๙ วารสารต องมีเว็บไซต ที่มีข
อมลูกตกิาและ รูปแบบการ

ตีพิมพ  และมีการปรับปรุง
เนือ้หา ให ทนัสมยัอย างต
อเนื่อง 

พิจารณาจากเว็บไซต ของวารสาร ณ วนัท่ีท า
การประเมิน (1 ม.ค. -31 ม.ค. 58) ควรประกอบ
ไปด วยข อมลูพืน้ฐาน ดงันี ้ 1) รายช่ือ
บทความในแต ละฉบบั 2) Aim & scope ของ
วารสาร 3) รายช่ือและที่อยู ของกอง
บรรณาธิการ 4) ค าแนะน าส าหรับผู เขียน5) 

การเปรียบเทียบระหว างข อมลูในตวัเล
มของวารสาร (hard print) กบัข อมลูบนเว็บ
ไซต  ควรตรงกนั 

มีเว็บไซต ทีม่ีข อมลูครบและ
ทนัสมยั (update) และตรงกบัข
อมลูในตวั เล มของวารสาร เท
ากบั 2 คะแนน  

มีเว็บไซต ทีม่ีข อมลูครบแต ไม
 update เท ากบั 1 คะแนน  

ไม มีเว็บไซต หรือมีเว็บไซต แต
ข อมลูไม ครบ เท ากบั 0 

คะแนน 

 

๑๐ วารสารต องมีระบบการส
งบทความแบบ ออนไลน  หรือ
ระบบ Online Journal System 

(OJS) ที่ไม ใช การส งบท
ความโดยใช  อีเมล  

พิจารณาจากเว็บไซต ของวารสาร ณ วนัท่ีท า
การประเมิน (1 ม.ค. -31 ม.ค. 58) ว ามีระบบ
การส งบทความแบบออนไลน หรือไม  

มีระบบการส งบทความแบบออน
ไลน และมีการใช งานอย างต
อเนื่อง เท ากบั 2 คะแนน  

มีระบบการส งบทความแบบออน
ไลน แต ไม ได ใช งานหรือ
ใช งานไมต่ อเนื่อง เท ากบั 1 

คะแนน  

ไม มีระบบการส งบทความแบบ
ออนไลน เท ากบั 0 คะแนน 

 

รวมคะแนน  

 
 เกณฑ เชิงคุณภำพในกำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข อมูล TCI คณะท ำงำนวำรสำรมหำจุฬำ
วิชำกำรวิชำกำร ได้ท ำแบบกรอกข้อมูลอย่ำงละเอียด และผลก็ได้คะแนน อยู่ในระดับ ไม่ถึงเกณฑ์ จึงได้
ด ำเนินกำรน ำเร่ืองนีเ้ข้ำที่ประชุมกองวิชำกำร และจัดเป็นเร่ืองบริหำรควำมเส่ียง กองวิชำกำร ในปีกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย (ดูแบบแบบกรอกข้อมูลอย่ำงละเอียด ในภำคผนวก) 

 เม่ือรวมผลคะแนนแล้ว ได้คะแนนเป็นอย่ำงไร 
 มีเกณฑ์กำรคิดคะแนนตำมการจดักลุม่วารสารในฐานข้อมลู TCI  



 ๔๓ 

วารสารกลุม่ท่ี 1 วารสารท่ีผ่านการรับรองคณุภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธนัวาคม 2562) และอยูใ่นฐานข้อมลู 
TCI และจะถกูคดัเลือกเข้าสูฐ่านข้อมลู ASEAN Citation Index (ACI) ตอ่ไป 

พิจารณาจากวารสารท่ีผา่นเกณฑ์หลกัทกุข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึน้ไป และมีคะแนนจาก
เกณฑ์คณุภาพทกุข้อรวมกนัไมต่ ่ากว่า 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)(๑๕- 
๒๐ คะแนน) 
 

วารสารกลุม่ท่ี 2 วารสารท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงคณุภาพ และอยู่ในฐานข้อมลู TCI 

พิจารณาจากวารสารท่ีผา่นตามเกณ์หลกัทกุข้อ และมีคะแนนจากเกณฑ์คณุภาพทกุข้อรวมกนัต ่ากว่า 15 

คะแนน แตไ่ม่ต ่ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน)(๑๐-๑๔ คะแนน) 

วารสารกลุม่ท่ี 3 วารสารท่ีไมผ่่านการรับรองคณุภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู TCI ในอนาคต 

พิจารณาจากวารสารท่ีไมผ่า่นเกณฑ์หลกั หรือมีคะแนนจากเกณฑ์คณุภาพทกุข้อรวมกนัต ่ากวา่ 10 

คะแนน (จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
 

 เม่ือทรำบแล้ว คะแนนตำมท่ีก ำลังท ำวำรสำรอยู่เช่นนี ้ คะแนนยังไม่ถงึวำรสำรกลุ่มท่ี ๑ อยู่ในระดับ
คะแนนของวารสารกลุม่ท่ี 2 บ้าง  วารสารกลุม่ท่ี 3 บ้าง   
 ผลท่ีเป็นลกัษณะเช่นนี ้พอใจหรือยงั พอยงัไม่เพียงพอ แล้วจะรอช้าอยูท่ าไม  ยงัไมเ่ป็นท่ีพอใจนกั ก็ปรับเปล่ียนแก้ไข 
ในชว่งโอกาสท่ีเราท าได้ และเขาเคยท าได้  เราเป็นมนษุย์ผู้ประเสริฐ พฒันาได้ มีหรือจะท าไมไ่ด้ เพราะเกณฑ์มีชดัเจนอยูแ่ล้ว 
เพียงแตม่าดวู่า เรามีอะไร เราขาดอะไร และท าสิ่งท่ียงัขาดให้มี เทา่นี ้ก็ส าเร็จ หายใจเข้า วำรสำรอยู่TCIฐำนกลุ่มที่ ๑ หายใจ
ออก วำรสำรอยู่TCIฐำนกลุ่มที่ ๑ ปรับจิตเป็นหนึ่งเดียวไมมี่สองว่า เราคือวารสารท่ีอยู่ในTCI ฐำนกลุ่มที่ ๑ แล้ววิธีการตา่งๆ 
จะตามมา จะตามมา แล้วสิ่งท่ีหวงั เม่ือถึงเวลาโอกาสมาถึง คงเป็นจริงแน่นอน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
วธีิกำร แก้ไขสิ่งที่ควรท ำอย่ำงไร 

๓.๑ ควำมน ำ 
 วิธีการแก้ไขสิ่งท่ีควรท า  เป็นสิ่งจ าเป็น เราจะไปอาศยัเขา ก็ต้องเคารพเกณฑ์ของเรา หากไมเ่คารพเกณฑ์ของเรา 
เราก็ไมค่วรจะไปเก่ียวข้อง แตเ่ม่ือจะเก่ียวข้องกบัเขา ก็ต้องเคารพเกณฑ์ท่ีเขาก าหนด 

 ในจ านวนเกณฑ์เชิงปริมาณ จ านวน ๑๐ นัน้ จะต้องมีสิ่งท่ีเราท าแล้ว และยงัไมไ่ด้ท า หรือท าแล้ว แตย่งัไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์ หรือแม้เป็นไปตามเกณฑ์แล้ว แตย่งัครบทกุข้อ ซึง่ทัง้หมด ก็จ าเป็นปรับให้ปรับแก้ไข นอกจากนี ้ ยงัมีสิ่งท่ีไมไ่ด้
เก่ียวข้องกบั TCI โดยตรงแตต้่องปรับท าให้มีปรากฏในเลม่วารสารครับผม บทความท่ีผู้ เขียนสง่มา ผู้ทรงคณุวฒุิ และเลข 
ISSSN วตัถปุระสงค์ท่ีตอบโจทย์ ตรงกบัวารสารของตน 
 
๓.๒ เร่ืองเกี่ยวข้องกับ TCI 
 ๓.๒.๑ ปก หรือช่ือวำรสำร 
 ปก หรือช่ือวารสาร ให้เขาพิจารณาดวู่า เป็นช่ือเม่ือไปสูน่านาชาต ิ ก็ไมต้่องปรับ หากยงัไมถ่ึงระดบั ก็ปรับให้
เรียบร้อย มีผู้ทกัมา ยงัไมเ่หมาะสมนกั ก็ปรับได้ 
 ๓.๒.๒ บรรณำธิกำร 
 ในวารสารจะมีบรรณาธิการ หวัหน้ากองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ  
 บรรณาธิการ คือเป็นบคุคลซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการจดัท า รวบรวม ตรวจแก้ คดัเลือก หรือควบคมุ เนือ้หาและ
ภาพทัง้หมด ท่ีจะตีพิมพ์เป็นหนงัสือ (วารสาร)  หรือเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีมีก าหนดวา่จะออกเร่ือยไปตามล าดบั โดยใช้ช่ือเดมิ 
เชน่ หนงัสือพิมพ์ และนิตยสารตา่งๆ (หรือวารสาร)  และนิยมใช้เป็นค าย่ออยา่งไมเ่ป็นทางการว่า “บ.ก.” สว่นค าท่ีใช้เรียก
กระบวนการลกัษณะดงักล่าว คือ บรรณาธิกร (องักฤษ: Editing)  

 หวัหน้ากองบรรณาธิการ คือผู้บริหารจดัการงานจดัท าวารสารทัง้กระบวนการ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 ๔๕ 

 กองบรรณาธิการ คณะท างานจดัท าวารสารแตล่ะฉบบั ต้องมีสดัสว่นภายนอก ๖ ภายใน ๔ หรือ ๖๐ ตอ่ ๔๐ 
และต้องถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

 เวลานบั อย่าลืมนบั  บรรณำธิกำร และหวัหน้ากองบรรณาธิการ ลงในสดัสว่นภายในด้วยนะครับ ไมมี่ใครบอก แต่
ต้องรู้ไว้ 
   

 ๓.๒.๓ บุคคลที่สามารถติดต่อได้เพื่อขอข้อมูลวารสารเพิ่มเติม 

 บุคคลที่สามารถติดต่อได้เพ่ือขอข้อมูลวารสารเพิ่มเติม ควรมอบหน้าท่ีตรงนีใ้ห้แก่หวัหน้ากองบรรณาธิการ รับผิดชอบ 
เพราะรู้กระบวนการจดัท าวารสารแตล่ะฉบบั 

 ๓.๒.๔ สาขาวิชาของวารสาร (เลือกได้ไม่เกิน ๓ สาขาวิชา) 

 ในการจัดท าวารสาร เลือกได้ไม่เกิน ๓ สาขาวิชา ดังนั้น ควรเลือกอะไรที่มีความยึดหยุ่นสูง อย่างวารสารมหาจุฬา
วิชาการ ก็เลือกสังคมวิทยา ศิลปะศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 ๓.๒.๕ เว็บไซต์ของวารสาร 

 ปัญหาที่พบในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ผ่านมา หลายปกวารสารของ มจร ยังไม่รู้ว่า เว็บไซต์ท าให้ได้ ๒ 
คะแนน  จึงยังไม่ได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมา ท าให้เสีย ๒ คะแนนตรงนี้ไป 

 ท าได้ไม่ยาก จ้างคนสร้างเว็บขึ้นมา ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐๐๐-๕๐๐๐ บาท ซึ่งภายใน ๗ วัน ก็เห็นแล้ว แต่ข้อส าคัญ
เมื่อมีเว็บไซต์แล้ว ต้องมีการเคลื่อนไหว ท ายังไม่เป็น ก็อาศัยผู้มีความสามารถมาช่วยสอนเราไปก่อน ค่อยเรียนรู้ไป ก็จะท าได้
อย่างแน่นอน 

 ๓.๒.๖ วารสารของท่านมีระบบ Online submission๑๑ หรือไม่  
 ใน มจร ตอบได้เลยว่า วารสารที่ด าเนินการตรงนี้มีบ้าง แต่น้อยกว่า ดังนั้น ระบบ Online submission หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ระบบ ThaiJO  เป็นสิ่งที่ดีมาก  เพราะท าให้คณะท างาน หรือกองบรรณาธิการไม่เหนื่อย เพราะระบบช่วยท างาน
แทนเรา แต่ต้องอาศัยเรียนรู้และท าไปเรียนไป  และหากจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านท าจริงๆ  คนที่เก่ียวข้องจริงๆ มา
เรียนรู้ ก็คงท าให้วารสารมีพัฒนาอย่างรวดเร็วได้ 
 ระบบ ThaiJO๑๒ เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-
Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) น ามาติดตั้ง
เพ่ือให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถ
ท างานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web 
browser ของผู้ใช้ เช่น Internet Explore Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก 

 ปัจจุบัน มีเว็บไซต์ http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/journal-2.pdfและมีคู่มือการใช้งาน  ระบบ 
Online submission  เช่น  คู่มือการใช้ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (Thaijo)   ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จ านวน ๒๒ หน้า อ่านเข้าใจง่าย 

                                                           
๑๑    [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา :    http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/journal-2.pdf (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๑๒  [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJO/FAQ.html    (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/journal-2.pdf%20(๔
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJO/FAQ.html


 ๔๖ 

 เว็บไซต์ของระบบ Online submission จะมีค าถามว่า มี หรือไม่มี ถ้ามี และ ใช้ Username และ Password 
อะไรครับ  
 จะมี ๒ สิ่งนี้ ต้องจ าให้ได้ครับ  

    Username : …………………………………………………………………………….…….. 
    Password :  …………………………………………………………………………….…….. 

 จ าให้ได้ครับ ส าคญัมาก จะได้ไมต้่องถามผู้ อ่ืนอยูร่ ่าไป 

 ๓.๒.๗ วารสารของท่านได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) บ้างหรือไม่ 

 ใน มจร   วำรสำรรุ่นใหม่ ยังไม่มีครับ แต่รุ่นพี่ เขำมีระดับ ไปไกลแล้ว  ก็ขออนุโมทนำและยนิดีกับเขำ
ด้วย 

 
 ๓.๒.๘ ข้อมูลรายละเอียดของวารสาร 

  ๑) รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) 
   พิจารณาโดยหัวหน้ากองบรรณาธิการ 
   ผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งทราบชื่อผู้พิจารณา  (Open peer review) 

 ผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่ง แต่  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Single-blind peer review) 
 ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) 
มีให้เลือก ๔ ข้อ แนวปฏิบัติ อยากให้เลือกช่องที่ ๔ เพราะท าให้ได้ ๒ คะแนน คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง 

และ  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา เป็นการท างานที่ให้ผู้วิจารณ์ท าได้อย่างเป็นอิสระ เพราะงานวิชาการ ต้องมีคุณภาพ 
  ๒) โปรดระบุชื่อบทความและชื่อผู้แต่งบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่
ของผู้ทรงคุณวุฒทิี่เชิญพิจารณาบทความในปี พ.ศ. 2559 และส่งส าเนาผลประเมินจากผู้ทรงวุฒิของบทความดังกล่าว
ให้กับศูนย์ TCI โดยศูนย์ TCI จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

คนจัดท าวารสาร ตรงนี้ ถือเป็นจุดส าคัญมาก  เพราะกรอบนี้ หากจับมาเรียงexcel  เป็น ๒ คอลัมน์ จะเห็น
ภาพรวมบทความทั้งหมด สมมติ ออกตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ก็จะเห็นว่า แต่ละฉบับมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร ทั้ง ๖ 

ฉบับ สมควรที่จะจับจุดนี้ไปเป็นสารบัญของแต่ละวารสารได้เลย 

ข้อส าคัญ หากใครมีบทความเก็บไว้ในกล่องข้อมูลบทความไว้มากเท่าไร ก็จะช่วยให้บทความที่จะน ามาลงได้
สัดส่วน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี TCI ก าหนดได้ไม่ยาก  

ในบทที่ ๓ นี้ ตรงนี้ คือไฮ้ไล้ทีเดียว 

โปรกทดลองกรอกข้อมูลครับผม 

ข้อมูลบทความ ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ 
ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง/สังกัด ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ 

1. 
…………………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

2. ……………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 



 ๔๗ 

ข้อมูลบทความ ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ 
ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง/สังกัด ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ 

3. ……………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

4. ……………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

5. ……………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

    
6. …………………………… 1. ………………………………… 

2. ……………………………… 
1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

7. …………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

8. …………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

9. …………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

10. ………………………… 1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. ……………………………… 

1. ………………………………… 
2. …………………………… 

 

ส าเนาผลประเมินจากผู้ทรงวุฒิของบทความดังกล่าวให้กับศูนย์ TCI ส่งเฉพาะปีที่ ๓ ครับผม ส่วน ปีที่ ๑-๒ 
ก็เก็บไว้อย่างทิ้งนะครับ 

ผลประเมินจากผู้ทรงวุฒิของบทความ 

TCI ต้องเห็น ร่องรอย  และมีค าว่า เข้มข้น อยู่ ดังนั้น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  อยู่เลือกให้มีความ

เหมาะสมและต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจแก้ไขอย่างเข็มข้น ตรวจแก้ระดับปานกลาง และตรวจแก้ไข

เล็กน้อยอย่าผสมผสาน  เพราะผลงานวิชาการ จะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ต้องมีความเข็มข้น มาเป็นล าดับส าคัญที่สุด 
เขาไม่มีใครบอกใครหรอก แต่คนท างาน เมื่อท างานก็ต้องล าบาก จึงจะได้งานดีเลิศ เหมือนกับปั้นหม้อ จะได้หมอ
งดงาม ก็จะต้องมีการตกแต่งอย่างถี่ถ้วน 

  ๓) โปรดระบุรายช่ือและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการประจ าวารสาร 
กองบรรณาธิการประจ าวารสาร ควรมีสัดส่วนให้อยู่ในเกณฑ์ ๖ ภายนอกและ ๔ ภายใน หรืออยู่ในเกณฑ์ 

ระดับ ๖๐(ภายนอก)  ต่อ ๔๐ (ภายใน) 
ให้นับบรรณาธิการ ๑ และ หัวหน้ากองบรรณาธิการอีก ๑ เข้าด้วยนะครับ 
เกณฑ์การแต่งตั้งไม่ควรมาก อยู่ในระดับ ๑๐ รูป/คน ก็พอ แต่งตั้งเฉพาะที่เก่ียวข้องและท างานวารสารเป็น

หลัก ไม่ควรตั้งเพราะต าแหน่งหน้าที่ เพราะงานนี้ เกี่ยวกับ TCI เขาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ TCI ก าหนด 
เวลาเรียงล าดับให้จัดแยกเป็นภายในและภายนอกก็จะท าให้ก าหนดได้ง่าย 



 ๔๘ 

๔) โปรดระบุจ านวนบทความวิจัยที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก๑๓* (นับได้ทั้งที่เป็นผู้นิพนธ์หลัก
และผู้นิพนธ์ร่วม) โดยพิจารณาจากตัวเล่มของวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 

จ านวนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ  ควรน ามาลงให้ได้สัดส่วน ในเกณฑ์ ๖ ภายนอกและ ๔ ภายใน 
หรืออยู่ในเกณฑ์ ระดับ ๖๐ (ภายนอก)  ต่อ ๔๐ (ภายใน)  หรือ ๖ บทความภายนอก ต่อ ๕ บทความภายใน ให้ยึด
เกณฑ์นี้เป็นหลัก 

  ในกรณีผู้เขียนบทความวิจัย ๒ รูป/คน มีผู้เขียนคนที่ ๑ เป็นผู้เขียนภายนอก และคนที่ ๒ เป็นผู้เขียนภายใน  
ในกรณีเช่นนี้ อาจจะอนุโลมเป็นบทความภายนอกได้  แต่ไม่ควรมีมาก ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาจจะมีเพียง ๑ หรือ ๒ 
บทความ เท่านั้นในแต่ละฉบับ  
 
   
๓.๓ เร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TCI แต่ต้องปรำกฏในวำรสำร 
 ๓.๓.๑ ขอเลข ISSN (Online) 
 ISSN คือเลขมาตรฐานสากลส าหรับนิตยสาร ประกอบด้วยตวัเลข 8 ตวัท่ีประกอบด้วยเลขส่ีหลกัสองกลุม่ท่ีแยก
ด้วย เคร่ืองหมาย (-) เชน่เลขมาตรฐานสากลส าหรับนิตยสารบ้านและสวน คือ ISSN 0125-1996  

 เลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ ISBN ๑๔ 
          เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ คือเลขรหสัสากลท่ีก าหนดขึน้ใช้ส าหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือทัว่ ๆ ไป มีความ
มุง่หมายเพ่ือให้เป็นเอกลกัษณ์ของหนงัสือแตล่ะช่ือเร่ือง เพ่ือความสะดวก ถกูต้องในการควบคมุข้อมลูสิ่งพิมพ์ในด้านการ
สัง่ซือ้ การแลกเปล่ียน การบริการ เม่ือก าหนดให้หนงัสือไปแล้ว ห้ามน ากลบัมาใช้ซ า้อีกโดยเด็ดขาด 

          ผู้ใช้สามารถตดิตอ่ขอใช้บริการด้วยตนเองผา่นระบบ e-Service ของส านกัหอสมดุแหง่ชาตไิด้ท่ี http://www.e-

service.nlt.go.th หากมีข้อขดัข้องการใช้บริการสามารถติดตอ่ โทรศพัท์ 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 135, 136, 

137,140 โทรสาร : 02280-9858  อีเมล์ : isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th 

 จะขอเลข ISSN  เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ISSN  ต้องขอทางระบบออนไลน์เทา่นัน้  ท่ีเว็บไซต์ 
HTTP://WWW.ISSN.ORG/ 
 มีประสบการณ์ ขอให้วารสารเลม่อ่ืน  ใช้ออนไลน์ แตบ่งัเอิญช่ือภาษาองักฤษไปพ้องกบัวารสารอ่ืน ซึง่เป็นสถาบนั
เดียวกนั ใช้เวลา ๓ วนั  
 ทางแก้ไข ให้โทรศพัท์พดูปัญหาให้ฟัง และแก้ไขช่ือให้แตกตา่งกนั และใช้ระบบใหม ่ ก็สามารถขอเลขได้เป็น
ผลส าเร็จ ในกรณีไมมี่ปัญหา ก็ใช้เวลา ๑-๒ วนัก็ได้แล้ว เม่ือเอกสารหลกัฐานมีครบตามท่ีก าหนด (มีหลกัฐานในภาคผนวก) 
  
 ๓.๓.๒ แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กล่ันกรองบทควำม (peer review)  พร้อมทั้งชื่อและท่ีอยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                           
๑๓ หมายเหตุ * ผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอก หมายถึง ผู้นิพนธ์จากหน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัยทีเ่ป็นเจ้าของ

วารสาร 
 

๑๔   [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :   http://www.nlt.go.th/th/บริการ/เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ- ISSN (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://www.e-service.nlt.go.th/
http://www.e-service.nlt.go.th/
mailto:isbn@nlt.go.th
mailto:isbn@nlt.go.th
http://www.issn.org/
http://www.nlt.go.th/th/บริการ/เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ-%20ISSN%20(๔


 ๔๙ 

 คณะท างานจดัท าวารสาร ต้องประสานงานขอช่ือ  ที่อยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ อีเมล์ พร้อมเบอร์โทรศพัท์ ท าให้
เรียบร้อย และท าจดหมายแจ้งเป็นลายลกัษณ์ ก็ท าให้ท่านผู้ทรงคณุวฒุิ แตล่ะทา่นเกิดความสบายใจ และคณะท างาน ก็
ท างานอยา่งสบายใจเชน่กนั ท าให้งานท่ีจะท าในวนัข้างหน้า ก็พลอยสะบาก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 สิ่งท่ีควรท าคือบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ 
  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู/่ช่ือสถาบนั/โทรศพัท์/อีเมล์ ต าแหนง่วิชาการ/

เช่ียวชาญ 

ชอ่งทางตรวจ
ประเมิน 

     
     
     
  
 อาจจะแบง่เป็น ผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นระดบั ๓ ระดบั คือ (๑) ตรวจเข้มข้นมาก (๒) ตรวจเข็มข้นปานกลาง (๓)  ตรวจ
เข้มข้นน้อย 

 การจดัแบง่ผู้ทรงคณุวฒุิ ไมมี่เกณฑ์ชดัเจน แตเ่ม่ือท างาน ผา่นไปหลายปีจะเห็นวา่ งานท่ีแตล่ะทา่นมีความ
หลากหลาย แตกตา่งกนัไป  ในชว่งต้น ๓ ปีแรก ขอให้มีร่องรอยให้มากไว้ก่อน เพราะงานท่ีดี มาจากการตกแตง่แก้ไขอยา่ง
ละเอียดและประณีต ตรงนีจ้ะบอกว่า งานเสร็จ แตไ่มเ่รียบร้อย (ไม่ดี)(ไม่ต้องเหน่ือย) (จะต้องมาท างานซ า้อีก)  งานเสร็จทัง้
เรียบร้อย (ดี) (เหน่ือยมาก) (ท างานเพียงครัง้เดียว)  
  
 ๓.๓.๓  ปกหรือเอกลักษณ์ของวำรสำร 
 ปก บำงวำรสำรยังไม่ได้ท ำเอง ต้องอาศยัผู้ออกแบบปก ช่วยออกแบบปกให้ สิ่งส าคญัของปก ก็คือต้องมี
เอกลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายแตโ่ดดเดน่ จ าได้ง่าย  
 ซึง่การออกแบบปก นี ้ ควรท าให้มีรูปแบบท่ีตายตวั เปล่ียนไปแตภ่าพและเนือ้หา แตล่ะฉบบัก็จะเป็นการประหยดั
งบประมาณได้ง่าย และประหยดัเวลาในการท างานวารสารได้ด้วย 

 ให้แบง่สดัส่วนของปก ด้านบน ด้านกลาง ด้านลา่ง ของปกหน้า มีสดัสว่นอยา่งไร สนัปก เป็นอย่างไร และปกหลงั 
จะมีอะไรบ้าง ก าหนดวางพืน้ท่ีให้ชดัเจน  
 เม่ือได้ก าหนดกรอบชดัเจน  ก็จะได้ปกท่ีถกูใจ มีความโดดเดน่ส าหรับช่ือปกวารสารของตนเอง 
   
 ๓.๓.๔  บทควำมท่ีผู้เขียนส่งมำให้ 
 บทความแตบ่ทความถือวา่มีความส าคญัมาก  ขณะท่ีวารสารยงัไมไ่ด้ขึน้ฐานของ TCI   ต้องท างานหาบทความ
หนกัมาก  ต้องหาเตรียมตวัไว้ก่อนล่วงหน้า เป็นเวลา ๓- ๕ เชน่ จดัประชมุวิชาการระดบัชาต ิหรือนานาชาต ิอยูเ่ป็นประจ า 
ก็จะมีบทความสง่มาให้ตีพิมพ์ได้ง่าย 

 ข้อดีของกองวิชาการ เน่ืองจากรับผิดชอบพิมพ์บทความในหนงัสือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลานบั ๑๐ ปี ปัญหา
เร่ืองบทความ สดัสว่นภายในภายนอก ไมค่อ่ยจะมีปัญหานกั 



 ๕๐ 

 แนวทางแก้ไข จะหาบทความมาจากไหน ต้องหาช่องทางจดักิจกรรมประชมุวิชาการบ้าง ก็จะมีบทความมาให้
สว่นหนึง่ 
 อีกกรณีหนึง่ บทความท่ีไปขอแบง่ปันจากวารสารท่ีขึน้สูฐ่าน TCI แล้ว ในบางครัง้ หากชีแ้จงเร่ืองสดัสว่น ก็จะได้รับ
ความอนเุคราะห์จาก วารสารในมจร ได้ 

 อีกกรณีหนึง่ ต้องอาศยัคนท่ีเป็นคีย์แมน หรือผู้บริหารท่ีมีสว่นได้ส่วนเสีย ช่วยประสานงานขอบทความกบั
คณาจารย์ท่ีรู้จกั หรือคณาจารย์ท่ีมาสอนพิเศษช่วยเขียนให้ 

 อีกกรณีหนึง่ ให้บทความจากสถาบนัวิจยัพทุธศาสตร์ ซึ่งมีบทความอยู่เป็นจ านวนมาก ท่ีต้องการตีพิมพ์ โปรดไป
ตดิตอ่ประสานงาน หรือมาติดตอ่ท่ีกองวิชาการ ก็พอมีอยู่บ้าง แตต้่องไปตดิตอ่เจ้าของผลงานให้ทราบอีกทอดหนึง่ เพ่ือเป็น
การให้เจ้าของผลงานได้ทราบด้วย 

 ประเดน็ตอ่มา บทความท่ีผู้ เขียนสง่มาจากภายนอก  มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ต้องประสานงานเจ้าของบทความปรับ
แก้ไข หรือชว่ยปรับแก้ไขให้ เพ่ือชว่ยท าให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกนั  ก็จะท าให้ได้คะแนน โดยเฉพาะ ช่ือผู้ เขียน และท่ีอยู่ 
ต้องให้เป็นไปแนวเดียวกนั  บทคดัย่อ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ให้มีการวางรูปแบบเดียวกนั การอ้างอิง หรือบรรณานกุรม 
ต้องเป็นไปลกัษณะแนวเดียวกนั 

 รูปแบบแนวเดียวกนั  เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีเราต้องท า เพ่ือให้มี ๒ คะแนน 
  
 ๓.๓.๕  คนรับผิดชอบวำรสำร 
 คนรับผิดชอบวารสาร ต้องหาคนท่ีมีช่ือเส่ียง หรือเป็นผู้ มีบารมี มีต าแหนง่ทางวิชาการ และเป็นคนท่ีชอบการงาน
เขียนหนงัสือ หรือชอบการผลิตผลงานวิชาการ มาท าหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการ หรือเป็นกองบรรณาธิการ หรือเป็นหวัหน้ากอง
บรรณาธิการ ในชว่งเร่ิมแรก เป็นสิ่งจ าเป็นมาก  เพราะหากยงัขาดบคุคลเชน่นี ้ หลายสิ่งท าตามหน้าท่ี หมดเวลาก็กลบับ้าน 
เปิดมาก็ท างานตอ่ ลกัษณะเชน่นี ้ มารับหน้าท่ีท าวารสารคงไมเ่หมาะนกั เพราะงานวารสารท าได้ทกุเวลา ไมเ่ลือกเวลาและ
สถานท่ี เพียงมีระบบออนไลน์ ก็ท างานได้แล้ว  และมีโอกาสเจอผู้ มีช่ือเส่ียงหรืออาจารย์ผู้ มีงานเขียนไว้มาก ก็ตดิตอ่
ประสานงานขอได้ทกุท่ีเม่ือมีโอกาส 

 เม่ือตัง้เป้าหมายว่าอยากได้ฐาน ๑ ควรท่ีจะหาคนรักงานเขียน  คนท างานได้ทกุท่ี ทกุเวลา หรือคนผู้ มีบารมี มี
ต าแหนง่ทางวิชาการมาท าวารสาร   เพ่ือให้มีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการยิ่งขึน้ 
 
 ๓.๓.๖  เชิญผู้เช่ียวชำญจำกหน่วยงำนอ่ืนให้มำมองเรำ 
 ในการจดัท าวารสาร ให้เข้าสู่ฐาน ๑ สิ่งท่ีเราท า  ก็มากจะมองเข้าข้างตวัเองอยูเ่สมอ  เม่ือจดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 
ให้ผู้ อ่ืนมามองเราบ้าง ก็จะได้รับทัง้ค าชมและค าแนะน า มองผู้ให้ค าแนะน า ดจุผู้บอกขมุทรัพย์ให้ฉะนัน้  
 ในวารสารมหาจฬุาวิชาการ ท่ีผา่นมา ก็ผู้แทนจากวารสารท่ีขึน้สูฐ่าน ๑ แล้ว มาให้ความรู้และให้ค าแนะน า โดยจดั
สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร ๒ ครัง้ เป็นเวลา ๒ วนั และนอกจากนี ้ ก็เข้ารับฟัง จากผู้แทนของศนูย์TCI ท่ีคณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จดัอีก ๒ ครัง้   
 ได้ค าแนะน าหลายอย่าง และด าเนินการปรับแก้ไข ท าตามค าแนะน า แตล่ะข้ออยา่งรอบครอบ ท าสิ่งท่ีเป็นปัญหา
และให้มีความถกูต้องสมบรูณ์  ท าสิ่งท่ียงัขาดให้มีความเตม็ ท าสิ่งท่ียงัไมง่ามให้มีความงาม ดงันัน้  การจดัสมัมนาเชิง



 ๕๑ 

ปฏิบตัิการ นีถื้อได้วา่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะแตล่ะครัง้ท่ีจดั ไมเ่พียงแตเ่ราเทา่นัน้ท่ี เพ่ือนๆ แตล่ะวารสาร ก็ได้ด้วย 
แบง่ปันความรู้กนัและกนั สร้างเครือข่ายกนัไว้ ผกูมิตรไมตรีกนัไว้ ความส าเร็จย่อมเกิดขึน้ได้ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ บทสรุป 
  
 ได้เสนอบทท่ี ๑ เก่ียวกบั TCT  ให้ท าอะไร เป็นภาควิชาการ มีเกณฑ์ด้านปริมาณ ๑๐ ข้อ มีเกณฑ์หลกั ๓ ข้อ และ
เกณฑ์รอง ๗ ข้อ  และมีเกณฑ์ด้านคณุภาพ ๑๐ ข้อ แตล่ะข้อมี ๒ คะแนน ท าได้ ๑๕-๒๐ ได้ฐาน ๑ ท าได้ ๑๐-๑๔ คะแนน
ได้ฐาน ๒ และท าได้ ๑-๙ คะแนนได้ฐาน ๓  
 ในช่ือปกวารสาร มจร สว่นมาก ท างานไปก่อนแล้วไปแก้ไขปัญหาภายหลงั แตท่ าให้ท างานล าบาก ควรจดั
กระบวนการท างานเก่ียวกบัวารสารใหม่ วิเคราะห์เกณฑ์ทัง้ ๑๐ ข้อให้ชดัวา่ เขาให้ท าอะไรบ้าง 
 ในบทท่ี ๒  ท าได้เทา่ไร เป็นภาคปฏิบตักิาร  เราท าได้ไหม ท าได้ ก็คงไว้ ท่ียงัท าไมไ่ด้ ก็ท าสิ่งท่ียงัไมมี่ให้มี  และสิ่งท่ี
ท าได้ แตย่งัไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ ก็ท าให้สมบรูณ์ สิ่งท่ียงัไมไ่ด้ท า เม่ือจะท า ควรท าอยา่งคนมีประสบการณ์ เชน่ เชิญคนท่ี
เช่ียวชาญมาชว่ยมาให้ค าแนะน า และปรับแก้ไข  หาวิธีการท่ีดีและท าได้อยา่งรวดเร็ว เชน่ เอาหนงัสือท่ีได้ฐาน ๑ แล้วมาดู
เป็นแบบอยา่งและท าตาม เชน่ปรับรูปแบบให้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัเขา  
 ในบทท่ี ๓ วิธีการ แก้ไขสิ่งท่ีควรท าอยา่งไร เป็นภาคประสบการณ์ ซึง่เป็นผลจากการท างานวารสารมหามหาจฬุา
วิชาการ ซึง่ภาคประสบการณ์ แตล่ะวารวารยอ่มแตกตา่งกนักนัไป เหมือนกนับ้างในบางจดุ ไมเ่หมือนกนับ้างในบางจดุ ก็
น าเอาสว่นท่ีใกล้เคียงกนัไปปรับใช้ให้เหมาะสม  



 ๕๒ 

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะ ยงัไมมี่เพราะยงัมีประสบการณ์น้อย แตจ่ะขอแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้ฟังวา่ เม่ือ TCI เขามี
เกณฑ์ ก็เรียนรู้เกณฑ์ทัง้ ๑๐ ข้ออยา่งจริงจงั เอาหนงัสือวารสารไปให้เขาดแูละให้เขาประเมิน และมองตวัเองวา่ ท าไมเรายงั
ไมไ่ด้คะแนนในข้อ ๒ พิจารณาให้เห็นข้อด้อย  แล้วรีบด าเนินปรับแก้ไข ในบางครัง้ ๑๕-๒๐ คะแนน ก็อยูใ่นฐาน ๑ 
เหมือนกนั แตห่ากเราท าจนสดุความสามารถแล้ว จะได้คะแนนหรือไม ่  ไมถื่อเป็นประมาณ ข้อส าคญั สิ่งท่ีเป็นข้อด้อย เรา
ได้พยายามและแก้ไขอยา่งสดุความสามารถแล้ว   
 เอกสารใบประเมินผลของบทความควรจดัเป็นรายฉบบัเอาไว้ และให้สแกนเก็บไฟล์ไว้ เพราะต้องใช้สง่ให้TCI เก็บใส่
ให้เป็นระเบียบ หาได้ใกล้มือครับ และให้ท าไฟล์บทความทัง้ ๖ ฉบบัรอไว้ สดัส่วนภายในและภายนอกให้ชดั และกลอ่ง
บทความส ารองท่ีผา่นการตรวจประเมินผลควรมีเอาไว้บ้าง เพราะอาจจะถกูปรับเปล่ียนบทความให้มีเนือ้หาสมบรูณ์เพิ่ม
มากขึน้ ดงันัน้ กล่องหรือฐานข้อมลูบทความท่ีน ามาใช้ได้ทนัทีควรสร้างให้มีไว้บ้าง  
 หากจ าเป็นต้องปรับแก้ไข  ให้ปรับอะไรบ้าง  ช่ือวารสารและรูปแบบปกวารสารหายงัไมเ่ข้าเกณฑ์ ปรับได้  

วตัถปุระสงค์และขอบเขต ยงัไมช่ดั ปรับได้ สดัสว่นบรรณาธิการ ไมเ่หมาสม ปรับได้ ผู้ทรงคณุวฒุิ สดัส่วนยงัไมช่ดัเจน ปรับ
ได้ รูปแบบบทความไมเ่ป็นไปในแนวเดียวกนั ปรับได้ บทความท่ีแก้ไขมาก ปรับให้สมบรูณ์ได้ เกณฑ์เก่ียวกบัวารสารท่ี
ตีพิมพ์มากเกินไป ปรับได้โดยอ้างอิงให้ดทูางเว็บไซต์ เพราะเลม่ท่ีเราสง่ไปให้ TCI เทา่นัน้ ใช้เป็นเลม่ประเมินคณุภาพ
วารสาร  

 แตส่ิ่งกลา่วมานี ้ คูมื่อเลม่นี ้ จะชว่ยแก้ปัญหาวา่ อะไรท่ีควรท า และไมค่วรท า ได้ท าและปรับแก้ไข
ตัง้แตเ่ร่ิมท างานแล้ว และจะมีค าวา่ “ปรับได้” แตเ่ราไมต้่องการใช้ เพราะหากเราได้ท าตาม

เกณฑ์ท่ี TCI  ให้ท าอยา่งครบถ้วนแล้ว ซึง่คูมื่อเลม่นี ้ อยากให้แตล่ะวารสารท างานครัง้เดียวจบ และประสบผลส าเร็จขึน้สู่
ฐาน ๑ ได้ในท่ีสดุ. 
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บรรณำนุกรม 

กองวิชาการ ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. เอกสารการเข้าร่วมอบรม
หลกัสตูร “การประเมินคณุภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี ๑”. ณ ห้องคอมพวิเตอร์ C   
ชัน้ ๑ อาคารเรียนรวม   เม่ือวนัท่ี ๒๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๙. 

 
กองวิชาการ ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. เอกสารประชมุเข้าร่วมรับฟัง

กิจกรรม เร่ือง การประเมินคณุภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI  กลุ่มท่ี ๑  เตรียมความพร้อม
ก่อนส่งผลงาน.  ณ ห้องประชมุ ๓๐๕ อาคารส านกังานอธิการบดี วงัน้อย พระนครศรีอยธุยา  เม่ือ
วนัท่ี ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐. 

เว็บไซต์ TCI  

เว็บไซต์ หอสมดุแห่งชาติ 
ระบบออนไลน์ Thaijo 
ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (๓๑ พ.ค.๖๐)[ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://www.kmutt. ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2560/News.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)  
เกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูล TCI และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  

http://www. kmutt.ac.th/jif/public_html/quality_TCI57.html (๔มิถุนายน  ๒๕๖๐) 
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รายช่ือวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์พบวารสารทั้งหมด 422 รายการ[ออนไลน์], แหล่งที่มา :  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H   (๔มิถุนายน  ๒๕๖๐) 

ประวัติ TCI [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/history.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
ภารกิจของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/task.html (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
ภารกิจของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/staff_tu.html (๔ มิถุนายน 

๒๕๖๐) 
ที่อยู่และแผนที่ของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/location&map.html 

(๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
บทความ ของศูนย์ TCI  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/national_conf/2015_Quality%20Assessment%20of%20Jo
urnals%20Indexed%20in%20the%20Thai-Journal%20Citation%20Index%20(TCI).pdf (๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐) 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา :    http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/journal-2.pdf (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJO/FAQ.html    (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา :   http://www.nlt.go.th/th/บริการ/เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ- ISSN (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
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