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ึ ษาดูงาน Korea Citation Index
ศูนย์ดช
ั นีการอ ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได ้จัดกิจกรรมไปศก
(KCI) ทีป
่ ระเทศเกาหลีระว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรู ้ รวมทัง้
เพิม
่ พูนประสบการณ์ด ้านการดาเนินงานและการบริหารจัดการฐานข ้อมูลประเภท Citation
ึ ษาดูงาน
รวมทัง้ ประสานความร่วมมือระหว่าง KCI และ TCI ในอนาคต ผู ้เข ้าร่วมศก
ประกอบด ้วยหัวหน ้าศูนย์ TCI ผู ้ชว่ ยหัวหน ้าศูนย์ ผู ้จัดการโครงการ นักวิจย
ั นักคอมพิวเตอร์
และทีมงานของ TCI จานวน 8 คน ดังรายนามในภาคผนวก 1 สว่ นผู ้เข ้าร่วมการประชุมของ
KCI ประกอบด ้วย ผู ้อานวยการของ Directoriate for Academic Advancement ของ
National Research Foundation of Korea (NRF) และทีมงานอีก 4 ท่าน ดังรายนามใน
ภาคผนวก 2

ึ ษาดูงาน
สรุปการศก

Korean Citation Index หรือ KCI เป็ นสว่ นงานหนึง่ ของ National Research Foundation
in Korea (NRF) ซงึ่ ทีมทีด
่ แ
ู ล KCI คือ NRF Academic Advancement Team โดย
ฐานข ้อมูลนีม
้ ใี ห ้บริการฟรีแก่คนเกาหลีในเว็บไซต์ www.kci.go.kr
KCI ได ้รับการพัฒนาขึน
้ โดยมีการสร ้างฐานข ้อมูลวารสารตัง้ แต่ปี 2004 เพือ
่ รวบรวมบทความ
จากวารสารต่างๆ ของเกาหลี และมีการเปิ ดตัวฐานขัอมูลนีแ
้ ก่สงั คมในปี 2007 หรือปี 2550
เพือ
่ เป็ นแหล่งรวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความวิชาการในวารสารต่างๆ ข ้อมูลผู ้แต่ง
รายละเอียดทางบรรณานุกรมและรายการอ ้างอิงของบทความในวารสารโดยเฉพาะอย่างยิง่
วารสารทีผ
่ ลิตโดยสมาคมทางวิชาการต่างๆ ของเกาหลี ต่อมาในต ้นปี 2011 ประเทศเกาหลี
ได ้มีการใชข้ ้อมูลจาก KCI ในการประเมินคุณภาพวารสารเป็ นครัง้ แรกและได ้มีการประเมิน
คุณภาพวารสารอีกครัง้ หนึง่ ในปี ปัจจุบน
ั คือ 2014 นอกจากนี้ KCI ยังได ้พัฒนาความร่วมมือ
่ วาม
กับฐานข ้อมูลนานาชาติด ้วยคือกับ Thomson Reuters ในปี 2010 ซงึ่ มีการพัฒนาไปสูค
ร่วมมือกับ Thomson โดยสามารถค ้น KCI ได ้ในหน ้าเว็บไซต์ของ ISI ในปี นค
ี้ อ
ื 2014

่ กัน โดยเริม
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ Elsevier ด ้วยเชน
่ ในปี 2011 และมีการจัดตัง้ ECSAC ของเกาหลีขน
ึ้ ในปี 2012 เป็ นต ้น ขณะนีฐ
้ านข ้อมูล KCI มีวารสารจานวน 2089 วารสาร
และมีบทความจานวน 1,042,000 บทความ
ระบบ KCI และการบริหารจ ัดการ
วิทยากรคือ Dr So-hyeong Kim ได ้นาเสนอว่าวารสารสว่ นมากในฐานข ้อมูล KCI เป็ น
ิ้ 7950 สมาคม ซงึ่ ในจานวนนีม
วารสารของสมาคมทางวิชาการต่างๆ ซงึ่ มีทงั ้ สน
้ วี ารสาร
จานวน 4657 รายการ และในการ input ข ้อมูลวารสาร ข ้อมูลบทความ และข ้อมูลรายการ
่ านข ้อมูล KCI นัน
อ ้างอิงเข ้าสูฐ
้ เจ ้าของวารสารแต่ละรายการจะเป็ นผู ้ดาเนินการกรอกข ้อมูล
เข ้าสูร่ ะบบ KCI เอง (เพราะหากไม่ดาเนินการจะไม่ได ้รับทุนสนับสนุนจาก NRF) แล ้ว KCI
จะเป็ นผู ้ตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลเองโดยใชวิ้ ธก
ี าร outsource ให ้หน่วยงานอืน
่
ดาเนินการ นอกจากนี้ KCI ยังรวมบทความจากวารสารในระบบ Open Access ไว ้ด ้วยซงึ่
ขณะนีม
้ จ
ี านวน 314,647 บทความ

ในด ้านสาขาวิชาของวารสารใน KCI นัน
้ มีการแบ่งออกเป็ น 8 สาขาคือ Humanities, Social
Sciences, Medicine, Natural Science, Engineering, Agriculture & Maritime, Art &
Sports, Multidisciplinary ซงึ่ พบว่ามีวารสารทางด ้านสงั คมศาตร์ (34.9%) และ
มนุษยศาสตร์ (25.2%) ซงึ่ มากกว่าวารสารทางด ้านวิศวกรรมศาสตร์ (10.8%) และแพทย์
ศาสตร์ (11.3%) เพราะบทความด ้านนีไ้ ปตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติเกือบหมด ซงึ่ ตรงกัน
ข ้ามกับข ้อมูลวารสารในฐานข ้อมูล TCI ทีม
่ วี ารสารทางด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากกว่าวารสารทางด ้านมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ (Scholarly Journal Evaluation Project)
Aeran Yoon ได ้นาเสนอโครงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของเกาหลีวา่ มี
วัตถุประสงค์เพือ
่ พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของเกาหลี เพิม
่ visibility ของวารสาร และ
เพือ
่ ให ้วารสารเกาหลีสามารถแข่งขันได ้ในเวทีโลก โดยมีการประเมินวารสารทัง้ หมดของ
ประเทศเกาหลีทม
ี่ จ
ี านวน 4900 รายการ เพือ
่ คัดเลือกวารสารทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพตรงตามเกณฑ์ท ี่
่ านข ้อมูล KCI โดยมีเกณฑ์ขน
กาหนดไว ้เข ้าสูฐ
ั ้ ตา่ ในการพิจารณาวารสาร 6 เกณฑ์ คือ
1. Regular Publication

2. Peer Review
3. Publication ethics statement
4. English Information (authors’ name, title)
5. Diversity of authors
6. KCI registeration

ตัวชวี้ ัด มี 3 กลุม
่ คือ
1. Journal Structure (มี 8 ข ้อ 30 คะแนน) ได ้แก่ Publication frequency in a
year, online accessibility of journals, globalization of the journals (abstract in
English), clarification of paper’s submission, review and fixed date of paper print
in the journal, paper acceptance rate of papers, well-balanced editorial committee
members, editorial members participation rate in article review process,
consistency of head editor person in the position
2. Quality of Contents (มี 6 ข ้อ 60 คะแนน) ได ้แก่ Academic value and
achievement of papers on the journal, expertise of head editor, readability and
structure completeness of content, fairness and clarification of the acceptance
process with transparency, quality of paper’s abstract, fairness and clarification of
the ethics and morality of academic research activity
3. Miscellaneous factor คือ social indicators that apply uniqueness of the
subject areas 10 คะแนน

ทัง้ นี้ มีการจัดกลุม
่ วารสารหลังการประเมินเป็ น 2 กลุม
่ คือ
กลุม
่ ที่ 1 “KCI Candidate journals” ประเมินแล ้วได ้คะแนนตา่ กว่า 85 คะแนนมีจานวน
357 รายการ
กลุม
่ ที่ 2 “KCI listed journals” ประเมินแล ้ว ได ้คะแนนสูงกว่า 85 คะแนนมีจานวน 1732
รายการ

ทัง้ นี้ จะมีการประเมินวารสารอย่างต่อเนือ
่ ง หากวารสารในกลุม
่ 1 ได ้คะแนนสูงกว่า 85
คะแนน ก็จะได ้รับการจัดกลุม
่ ใหม่คอ
ื อยูใ่ นกลุม
่ ที่ 2 หากวารสารใดได ้คะแนนน ้อยลง ก็จะถูก
่ กัน ปั จจุบน
ปรับลงเชน
ั มีวารสารในฐานข ้อมูล KCI จานวน 2089 รายการ ซงึ่ สว่ นใหญ่เป็ น
วารสารในกลุม
่ KCI Listed journals

ในด ้านจานวนนักวิจย
ั ของประเทศเกาหลี ซงึ่ มีการจัดทา Researcher ID คูไ่ ปกับผู ้แต่ง
บทความในวารสารของ KCI ด ้วย หากแบ่งตามสาขาวิชาต่างๆของวารสาร ทัง้ 8 สาขาวิชา
พบว่า เกาหลีมจ
ี านวนนักวิจัยสาขา Engineering มากทีส
่ ด
ุ 24.7% รองลงมาคือ Sociology
21.9% และ Humanity 14.7% ตามลาดับ

KCI Strategy
1. Expand KCI knowledge circulation network โดยสนับสนุนการพัฒนาและขยาย
การเข ้าถึงเอกสารฉบับเต็มในหน่วยงานต่างๆให ้มากขึน
้
่ แนวโน ้มการวิจย
2. Provide source data to researchers เชน
ั การวิเคราะห์
performance ของงานวิจย
ั การจัดทารายการผลงานวิจย
ั ของนักวิจย
ั แต่ละคนเพือ
่
ประกอบในใบสมัครขอรับทุน เป็ นต ้น
3. KCI as a core qualitative evaluation source โดยผลักดันให ้มีการใชข้ ้อมูลจาก
KCI ในการประเมินงานวิจย
ั ให ้มากขึน
้ รวมทัง้ ใชข้ ้อมูลใน KCI เป็ นตัวแทนของงานวิจย
ั
ของประเทศเกาหลี
4. The World class academic information system ประกอบด ้วย การพัฒนาระบบ
Journal Online Submission System, KCI Journal Citation Report, Plagiarism
Detecting System, Open Access DOI Fulltext/XML, Connection to domestic
database, Connection to international database,

Future Plan
ร่วมมือกับประเทศจีน ญีป
่ น
ุ และไทย ในการพัฒนา Global Knowledge Network Plan
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ื่ ผู ้ร่วมประชุมฝ่ ายไทย
รายชอ
TCI (Thai Journal Citation Index Center)
1. Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop
2. Dr. Nongyao Premkamolnetr
3. Ms. Preeyanuch Ratchatahirun
4. Mr. Ekachai Wimolmala
5. Mr. Teerasak Markpin
6. Mr. Santi Ittiritmeechai
7. Mr. Chatree Wongkaew
8. Mr. Wutthisit Yochai
9. Miss Sutpitcha Tongdachai
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ื่ ผู ้ร่วมประชุมฝ่ ายเกาหลี
รายชอ
KCI (Korea Citation Index)
1. Dr. Park Eunwoo (Director of Directorate for Academic
Advancement)
2. Dr. Kim Hyuncheol (Head of Academic Advancement Team)
3. Dr. Kim Sohyeong (Researcher of Academic Advancement Team)
4. Dr. Yoon Aeran (Senior Researcher of Academic Advancement
Team)
5. Mr. Choi KwangHyun (Researcher of Academic Advancement
Team)

