การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7
หลักการและเหตุผล

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
พบและสัมผัสกับ
ASEAN Citation Index (ACI): Current development and future action
Research publishing landscape of ASEAN
Socially-engaged Research and the Need for a New Type of Journal
รางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
Thai journals publishing in cooperation with Elsevier
การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI : หลักการ เกณฑ์การประเมิน
บทเรียน ผลกระทบ และการประเมินรอบที่ 2
สนับสนุนโดย

ดาเนินการโดย

ปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ในปี 2547เป็นต้นมา กล่าวคือ
วารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการ
อ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคาสาคัญ
มีระบบ peer review ที่เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายต่อไปของศูนย์ TCI คือการนาวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเทศกลุ่ ม ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยศู น ย์ TCI ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจาก
วารสารระดับประเทศ (National Citation Index, NCI) ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI
ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสาหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์จากวารสารของประเทศ
สมาชิก ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกันได้
ในปี 2555 นี้ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก สกว. สกอ.และสานักพิมพ์
Elsevier ในการจัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบรรณาธิการไทย การนา
วารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) แนวทางในการจัดทา Online Journal
System (OJS) ของวารสารไทย การตีพิมพ์ภายใต้ความร่วมมือกับสานักพิมพ์ Elsevier ตลอดจนการ
นาเสนอเกณฑ์ และผลกระทบในการประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2

วัตถุประสงค์

http://tci.trf.or.th

1.
2.
3.
4.

เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการนาวารสารไทยมาไว้ในระบบ Online Journal System (OJS)
เพื่อสร้างสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม

จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม 250 คน แบ่งเป็น

เนื่องจากคณะทางานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนาไปสู่การกาหนดนโยบายเพื่อการ
ปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทางานขอสงวนสิทธิ์ในการ
กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ บรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (รับได้จานวน 200 คน)
และสามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากบรรณาธิการวารสารได้วารสารละ 1 ท่าน (รับได้
ไม่เกิน 50 คน เท่านั้น)

วิทยากร ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
คุณชาตรี วงษ์แก้ว
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
Mr. Inn Beng Lee

Ms. Wendy Xie

ผู้อานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Elsevier (Singapore)
Publishing Solutions Manager, Elsevier (China)

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักพิมพ์ Elsevier
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัดประชุม

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

สถานที่

ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

1) บรรณาธิการวารสาร จานวน 200 คน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2) ผู้เข้าร่ วมการประชุม เพิ่มเติ มนอกเหนือจากบรรณาธิการวารสาร จานวน 50 คน (เสี ย
ค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจานวน 1,500 บาท/คน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงแนวทางในการนาวารสารไทยมาไว้ในระบบ
Online Journal System (OJS)
3. ผู้เข้าร่วมประชุม มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินการจัดทาวารสารและนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการ
ไทยสู่เวทีอาเซียน

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7

กาหนดการประชุมวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

กาหนดการประชุมวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 (ต่อ)

08.30-09.00
09.00-09.15

13.30-14.30

09.15-09.30

09.30-10.15

10.15-10.30
10.30-11.15

11.15-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30

ลงทะเบียน
รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดารงสิน
รองผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
บรรยายพิเศษเรื่อง “Socially-engaged Research and the Need for a New
Type of Journal”
โดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
----- รับประทานอาหารว่าง ----บรรยายพิเศษเรื่อง “Research publishing landscape of ASEAN”
โดย Mr. Inn Beng Lee, Elsevier
บรรยายสรุปประเด็นเป็นภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
ASEAN Citation Index (ACI): Current development and future action
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
รางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
โดย ผศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI)
----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----

14.30-15.30

15.30–15.45
15.45-16.30

บรรยายพิเศษเรื่อง “Thai journals publishing in cooperation with Elsevier”
โดย Ms. Wendy Xie, Elsevier
บรรยายสรุปประเด็นเป็นภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
Brainstorming sessions for online journal system as optional service
โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร คุณชาตรี วงษ์แก้ว
และ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย (TCI)
----- รับประทานอาหารว่าง ----การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI : หลักการ เกณฑ์การ
ประเมิน บทเรียน ผลกระทบ และการประเมินรอบที่ 2
โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI)

โปรดลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://tci.trf.or.th
ระหว่างวันที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2555
และจะแจ้งการยืนยันการเข้าประชุมในวันที่ 6 สิงหาคม 2555

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์/โทรสาร 02-470-8647 หรือ http.tci.trf.or.th

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่ :

โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

(อัตราค่าโรงแรม ห้องเดี่ยว 1,400 บาท/ห้อง/วัน ห้องคู่ 1,600บาท/วัน/ห้อง) รวมอาหารเช้า

แผนที่โรงแรม

