แนวทางการพิจารณาผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561
การเผยแพร่บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการ
1. Proceeding
(รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ)
ช่วงเวลาตาม ปี พ.ศ.2561

2. วารสารวิชาการ
ช่วงเวลาตาม ปี พ.ศ.2561

ประเภท

หลักฐาน

1. ระดับชาติ

1. ปกรวมเล่มรายงานการประชุม
2. หน้ารายชื่อคณะกรรมการจัดประชุมหรือกอง
บรรณาธิการ
3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ สามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2. ระดับ
นานาชาติ

หลักฐานเช่นเดียวกับ Proceeding ระดับชาติ

1. ระดับชาติ :
ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 หรือ
กลุ่มที่ 2

1. เอกสารที่ระบุว่าวารสารวิชาการที่บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการตีพมิ พ์อยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
announcement_58.php
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ได้รับการตีพิมพ์
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ค่าถ่วง
น้าหนัก

หมายเหตุ

0.2

-บทความต้องเป็น Full Paper ไม่ใช่เฉพาะ Abstract หรือ Extended
Abstract
-งานประชุมวิชาการระดับชาติจะมีกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม เป็นผู้ทรงคุณวุฒฯิ จากภายนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25
และมี บทความทีม่ าจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (จาก นิยามศัพท์ ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา)
0.4
--งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติจะมีกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ
จัดการประชุม เป็นผู้ทรงคุณวุฒฯิ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และมี
บทความทีม่ าจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 (จาก นิยามศัพท์ ในคูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา)
0.6/0.8 -ในกรณีที่สืบค้นจากฐานข้อมูล TCI ที่ระบุชื่อเรื่อง/วารสาร/ผู้แต่ง ไม่ต้องแนบ
(TCI กลุ่มที่ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ได้
2/กลุ่มที1่ )

หน้า 1

การเผยแพร่บทความวิจยั
หรือบทความวิชาการ

ประเภท

2. วารสารวิชาการ (ต่อ)

2. ระดับนานาชาติ

3. ต้ารา/หนังสือ/
งานแปล
ช่วงเวลาตาม
ปีการศึกษา 2561

1. ผ่านการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว

4. สิทธิบัตร
5. รายงานการวิจัย

หลักฐาน
1. เอกสารที่ระบุว่าวารสารที่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ตพี ิมพ์ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) หรือ ISI Web of Science หรือ Scopus หรือ
Sciencedirect ฯลฯ
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
1. ปกตารา/หนังสือ/งานแปล ที่ระบุชื่อผู้แต่ง
2. คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวิชาการในปีการศึกษา 2561 พร้อมบัญชี
รายละเอียดการแต่งตั้งฯ
3. เอกสารแสดงว่าได้ใช้ตารา/หนังสือ/งานแปล ในการขอตาแหน่ง
1. ปกตารา/หนังสือ/งานแปล ที่ระบุชื่อผู้แต่ง
2. คาสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ (ตาม
เกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ)
3. ผลการประเมิน (ตามเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ)

2. ไม่ได้ขอตาแหน่ง
วิชาการ แต่ผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ
1. หน้าสิทธิบัตรที่ระบุชื่อผู้ประดิษฐ์คิดค้น
งานวิจัยที่หน่วยงานหรือ 1. รายงานการวิจัยที่ระบุว่าหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
องค์กรระดับชาติวา่ จ้าง
ให้ดาเนินการ

ค่าถ่วง
น้าหนัก

หมายเหตุ

1.0

-ในกรณีที่มีเอกสารที่ระบุว่าชื่อเรือ่ งบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการอยู่ใน Journal
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ไม่ต้องแนบ
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ได้

1.0

-

1.0

-

1.0
1.0

-

กรุณาน้าข้อมูล กรอกลงในฐานข้อมูล http://www.tqf.ru.ac.th/portfolio/
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วารสาร TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ของมหาวิทยาลัยรามค้าแหง
ล้าดับ

ชื่อวารสาร

ISSN

1

เจ้าของ

จัดอยู่ใน
สาขา
วารสารกลุ่มที่
2
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์
2286-7457
บัณฑิตศึกษา คณะ
ฉบับบัณฑิตศึกษา
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รามคาแหง
2
วารสารรามคาแหง
0125-300X
คณะมนุษยศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และ
ฉบับมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สังคมศาสตร์
3
วารสารวิจัยรามคาแหง
1906-1730
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
มนุษยศาสตร์และ
ฉบับมนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
4
วารสารวิจัยรามคาแหง
1906-1722
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
วิทยาศาสตร์และ
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
5
วารสารรามคาแหง
2286-8518
คณะนิติศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และ
ฉบับนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สังคมศาสตร์
ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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