การประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5 :
การจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสและการฝกปฏิบัติการนํา
วารสารไทยเขาสูฐานขอมูล SCOPUS
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553
ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ
พบและสัมผัสกับ
เกณฑใหมในการพิจารณาวารสารเขาฐานขอมูล SCOPUS
ความหมาย ความจําเปน และประโยชนของการใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสรวมกัน
การฝกปฏิบัติการจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส
ฝกปฎิบัติการนําวารสารไทยเขาไปสูฐานขอมูล SCOPUS
สถานภาพปจจุบันของวารสารไทยในฐานขอมูล TCI
สนับสนุนโดย

ดําเนินการโดย

http://tci.trf.or.th

การประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5
หลักการและเหตุผล
วารสารเปนสื่อกลางที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการติดตอสื่อสารทางดานวิชาการ ซึ่งรวม
การนําเสนอแนวคิดใหม สิ่งประดิษฐใหมๆ และผลจากการศึกษาคนควาวิจัยในหองปฏิบัติการ ทั้งใน
ระหวางนักวิชาการดวยกันเอง และระหวางนักวิชาการกับสังคมทั่วไป ดังนั้นหนวยงานตางๆจึงไดผลิต
วารสารออกมามากมาย และมีความพยายามที่จะเผยแพรวารสารของตนใหไปถึงกลุมเปาหมายใหมาก
ที่สุด โดยเฉพาะมีการจัดทําวารสารใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแตละวารสารไดพัฒนาระบบ
เฉพาะของตนเองขึ้นมา ทําใหตองเสียคาใชจาย และทรัพยากรอื่นๆแลว ระบบตางๆเหลานั้นยังมี
ปญหาในการนําวารสารตางๆมาใหบริการในระบบเดียวกันอีกดวย ซึ่งเครื่องมือที่จะชวยแกปญหาใน
การใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสรวมกัน ที่เรียกวา Journal Integration Platform
สําหรับในประเทศไทยนั้น มีความพยายามจากหนวยงานหลายแหง เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร
ไทย (TCI) ตลอดจนบรรณาธิการวารสารตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยใหมีมาตรฐานสากล
ขณะนี้ สกว. TCI และ Elsevier ไดทํางานรวมกันในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสูสากล โดยได จัดตัง้
“E-CSAC of Thailand” (Expert Content Selection & Advisory Committee of Thailand) ซึ่งไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลางของ Elsevier แลว เพื่อพิจารณาคัดเลือกวารสารไทยที่มีคุณภาพเขาสู
ฐานขอมูล SCOPUS ขึ้นมาเปนครั้งแรก นอกจากนั้น หนึ่งในภารกิจของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก สกว. และ สกอ. คือ การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
วารสารไทยสู ม าตรฐานสากล โดยการจั ด ประชุ ม ประจํ า ป เพื่ อ สร า งความเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง
สถานภาพดานคุณภาพของวารสารไทย
ในป 2553 นี้ศูนย TCI ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก สกว. สกอ.และสํานักพิมพ
Elsevier รวมบรรยาย และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Journal Integration Platform ของวารสาร
อิเล็กทรอนิกส หลักเกณฑใหมในการพิจารณาวารสารเขาสูฐานขอมูล SCOPUS ตลอดจนฝกปฎิบัติการ
นํา วารสารไทยเขาสู SCOPUS แกบรรณาธิการของวารสารไทย เพื่อสรางความรูความเขาใจในหลักการ
และวิธีการนําวารสารขึ้นใหบริการบนฐานขอมูลนานาชาติ เพื่อพัฒนาวารสารไทยใหมีคุณภาพและเปน
ประโยชนสูงสุดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
(Journal Integration Platform) ของวารสารไทยรวมกัน
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจและเปดโอกาสใหบรรณาธิการวารสารไทยไดฝกปฎิบัติการนํา วารสาร
ไทยเขาสูฐานขอมูล SCOPUS
3. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและขั้นตอนความกาวหนาของ Expert CSAC of
Thailand ตอวารสารไทย
4. เพื่อรายงานสถานภาพของวารสารไทยในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)

คุณสมบัติของผูเขารวมประชุม
เนื่องจากคณะทํางานคาดหวังวาผลที่ไดจากการประชุมจะนําไปสูการกําหนดนโยบายเพื่อ
การปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสูมาตรฐานสากล คณะทํางานขอสงวนสิทธิ์ใน
การกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมประชุม คือ บรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ทาน

วิทยากร ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหนาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
ดร.นงเยาว เปรมกมลเนตร
คุณศรีจันทร จันทรชีวะ
ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
คุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ

Mr.Inn Beng Lee
Mr.Derrick Duncombe

ผูชวยหัวหนาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
ผูชวยหัวหนาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
หัวหนาโครงการ “การพัฒนาศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย”
ผูรวมโครงการศูนยดชั นีการอางอิงวารสารไทย
Head, Customer Marketing, Elsevier (Singapore)
Partner Relations Manager, Elsevier (Singapore)

ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักพิมพ Elsevier
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่จัดประชุม
สถานที่

วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553

โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

จํานวนผูเขารับการอบรม 250 คน (จํากัดจํานวนวารสารละ 1 ทานเทานั้น)
คาลงทะเบียน
ไมเก็บคาลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมไดรับการ
สนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ สํานักพิมพ Elsevier

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมไดฝกปฎิบัติการนําวารสารไทยเขาสุฐานขอมูล SCOPUS
2. ผูเ ขารวมประชุมไดฝกปฎิบัติและทราบวิธีการจัดการวารสารในระบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
Journal Integration Platform
3. ผูเขารวมประชุมทราบประโยชนและวิธีการทํางานของ Expert-CSAC of Thailand
4. ผูเขารวมประชุมทราบสถานภาพของวารสารไทยทั้งวารสารในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
5. ผูเขารวมประชุม มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงทราบปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการจัดทําวารสาร และนําไปสูการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
6. ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได แ นวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของวารสารไทย เพื่ อ สามารถผลั ก ดั น
วารสารวิชาการไทยใหสามารถรับใชสังคมไทย และสูความเปนวารสารในระดับนานาชาติตอไป

การประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5

การประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5

กําหนดการประชุม วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค

กําหนดการประชุม วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค

08.30-09.00
09.00-09.15

12.30-13.45
13.45-15.30

09.15-09.30

09.30-10.30

10.30-10.45
10.45-12.30

ลงทะเบียน
รายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดประชุมเพื่อสรางเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 5
โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหนาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารวิชาการ
ไทย (TCI)
กลาวเปดการประชุม
โดย ผศ.วุฒิพงศ เตชะดํารงสิน
รองผูอํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายงานสถานภาพวารสารไทยในฐานขอมูล TCI
• รายงานสถานภาพวารสารไทย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI)
• รายงานสถานภาพวารสารไทย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โดย คุณศรีจันทร จันทรชีวะ และ คุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ (TCI)
• สรุปปญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาเว็บไซตของศูนย TCI
โดย ดร. นงเยาว เปรมกมลเนตร (TCI)
พักรับประทานอาหารวาง
บรรยายเรื่อง การใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสรวมกัน (Journal Integration
Platform (JIP))
• หลักการและประโยชนจากการใช JIP
• สาธิต อบรมและฝกปฏิบัติการใช JIP
โดย Mr. Inn Beng Lee (Elsevier)
บรรยายสรุปประเด็นเปนภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI)

15.30-15.45
15.45–17.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายและฝกปฏิบัติการนําวารสารไทยเขาสูฐานขอมูล SCOPUS
• เกณฑใหมในการประเมินวารสารเขาฐานขอมูล SCOPUS
• สาธิต อบรมและฝกปฏิบัติการนําวารสารเขาฐานขอมูล SCOPUS
โดย Mr. Derrick Duncome (Elsevier)
บรรยายสรุปประเด็นเปนภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI)
พักรับประทานอาหารวาง
ผูเขารวมประชุมฝกปฏิบัติ และทดลองการนําวารสารไทยเขาฐานขอมูล SCOPUS
โดยวิทยากรจาก Elsevier และ TCI Team

โปรดลงทะเบียนออนไลนไดที่ http://tci.trf.or.th
ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 – 10 สิงหาคม 2553
และจะแจงการยืนยันการเขาประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2553

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กุงเทพฯ 10140
โทรศัพท/โทรสาร 02-470-8647 หรือ http.tci.trf.or.th

ติดตอที่พักไดโดยตรงที่ : โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค
โทรศัพท : 02-246 7800, 02-640 0630
โทรสาร : 02-246 7197, 02-246 4583
E-mail : info@centuryparkhotel.com
(อัตราคาโรงแรม หองเดี่ยว 1,400 บาท/หอง/วัน หองคู 1,600 บาท/วัน/หอง) รวมอาหารเชา
แผนที่โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค

