เกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่
ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
1. วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ (approved international journal)
- มี impact factor ตอเนื่อง
- เปนวารสารที่อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หรือ
- สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ สกอ. กําหนด (เอกสารหมายเลข 1)
ทั้งนี้ วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เปนวารสารที่แนะนําให สกอ. ใชเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรวทิ ยานิพนธระดับปริญญาเอก และผลงานของนักวิชาการ
2) วารสารวิชาการทีเ่ ปนทีย่ อมรับระดับชาติ (approved national journal)
- มี impact factor ตอเนื่อง หรือ
- สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ สกอ. กําหนด (เอกสารหมายเลข 2)
นอกจากนี้ทปี่ ระชุมคณะอนุกรรมการกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนด
วารสารวิชาการที่เปนทีย่ อมรับระดับชาติเพิม่ เติม โดยพิจารณาจากวารสารที่มีคา impact factor ใน
ฐานขอมูล TCI* เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2550 ไมนอยกวา 0.024 และไมมีคา impact
factor = 0 (ศูนย) ในป 2550
ทั้งนี้ วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับชาติ เปนวารสารที่แนะนําให สกอ. ใชเพื่อตีพิมพ
เผยแพรวทิ ยานิพนธระดับปริญญาโท และใชเพื่อตีพมิ พเผยแพรวทิ ยานิพนธระดับปริญญาเอก
สําหรับมหาวิทยาลัยที่มิไดเนนการวิจัยดวย

ฐานขอมูล TCI* หมายถึง ฐานขอมูลการอางอิงวารสารไทย ที่จัดทําโดย “ศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร
ไทย : Thai Journal Citation Index Centre” ซึ่งจะประกาศคา TCI impact
factor ทุกวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกป
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เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อใหวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงกลางใน
การเผยแพร งานวิ ชาการของประชาคมอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเที ยบเคี ยงไดกั บระดับ นานาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงกําหนดเกณฑคุณภาพ
วารสารวิชาการที่สมควรไดรับการสนับสนุนไว ดังนี้
1. กองบรรณาธิ ก ารของวารสารวิ ช าการในประเทศจะต อ งมี ศ าสตราจารย หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากภายนอกประเทศ ที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรอยาง
ตอเนื่องเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 25%
2. บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองมีบทความที่ผูเขียนมาจากภายนอกประเทศ
ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด
3. ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง
4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้นตองมีผูประเมินจาก
สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผูประเมินจากตางประเทศไมนอยกวา 25%
5. วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตพี ิมพเผยแพรมาแลว
อยางนอย 3 ป
6. วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว
7. กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะมี
การประเมินเบื้องตนทุกๆป
YYYYYY…ZZZZZZ
หมายเหตุ

บทความที่เขียนรวมกับนักวิชาการตางประเทศใหอนุโลมเปนบทความวิชาการ
ตางประเทศได

ที่มา : คณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551
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เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อใหวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงกลางใน
การเผยแพรงานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับระดับชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและสํ านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จึ งกํ า หนดเกณฑ คุ ณ ภาพ
วารสารวิชาการที่สมควรไดรับการสนับสนุนไว ดังนี้
1. กองบรรณาธิ ก ารของวารสารวิ ช าการในประเทศจะต อ งมี ศ าสตราจารย หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพวารสารนั้น ที่มีผลงาน
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่องเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 25%
2. บทความที่ ตี พิ มพ ในวารสารวิ ชาการ ต องมี บทความที่ ผู เขี ยนมาจากสถาบั นอื่ น
ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด
3. ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง
4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้นตองมีผูประเมินจาก
สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผูประเมินจากตางสถาบันไมนอยกวา 25%
5. วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตพี ิมพเผยแพรมาแลว
อยางนอย 3 ป
6. วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว
7. กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะมี
การประเมินเบื้องตนทุกๆป
YYYYYY…ZZZZZZ

หมายเหตุ

1) บทความทีเ่ ขียนรวมกับนักวิชาการนอกสถาบันใหอนุโลมเปนบทความวิชาการ
นอกสถาบันได
2) สําหรับวารสารที่ไดรับการพิจารณา ใหเปนวารสารทีเ่ ปนที่ยอมรับระดับชาติ
ไปแลวนั้น การพิจารณาตาม ขอ 1, 2 และ 4 ใหกําหนด เปนรอยละ 10 ตามเกณฑเดิมเปนเวลา 2 ป
นับจากวันที่ประกาศรายชื่อวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับชาติเพิ่มเติม

ที่มา : คณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551

