โครงการอบรมเชิงปฎิบตั ิ การ
การนําวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
Thai Journal Online System (ThaiJo System) ปี 2555
หลักการและเหตุผล
ศูน ย์ด ัช นี การอ้า งอิง วารสารไทย (ศูน ย์ TCI) ได้ดํ า เนิ น กิจ กรรมในการพัฒ นาคุณ ภาพ
วารสารวิชาการไทยมาอย่างต่อเนื)องตัง* แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา ซึง) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวงการ
วารสารวิชาการของไทยอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น การมีฐานข้อมูลอ้างอิงของวารสารไทยและ
สามารถเข้าถึงได้ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนาเกณฑ์การวัดคุณภาพผลงานวิจยั ในมิตขิ องการ
ตีพ ิม พ์ ใ นวารสารวิช าการ ของทัง* สกอ. และ สกว. การเสริม สร้ า งความรู้ค วามเข้า ใจให้กับ
บรรณาธิการวารสารของไทยเรื)องตัวชีว* ดั คุณภาพวารสาร ทําให้มกี ารพัฒนาคุณภาพของวารสาร
โดยเฉพาะในกลุ่ ม ที) ม ีก องบรรณาธิ ก ารที) เ ข็ม แข็ ง และมีป ระสบการณ์ อย่ า งไรก็ ต าม จาก
ประสบการณ์ ในการดําเนินงานเพื)อพัฒนาคุณภาพวารสารไทยที)ผ่านมา พบว่า visibility ของ
วารสารวิช าการไทยยัง มีไ ม่ม ากนั ก
วารสารยัง ไม่ ส ามารถเผยแพร่ ข้อ มูล บทความไปถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ส่วนหนึ)งคือ มีวารสารจํานวนมาก ทีย) งั มีระบบการ
บริห ารจัดการ ระบบตีพมิ พ์เผยแพร่ใ นรูปสื)อสิง) พิมพ์เพียงอย่างเดียว ไม่มรี ูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และไม่มรี ะบบ peer review ทีม) ปี ระสิทธิภาพ ทําให้วารสารไทยส่วนมาก ยังไม่เป็ นทีย) อมรับมากนัก
ในระดับนานาชาติ
ดังนัน* ศูนย์ TCI จึงได้พฒ
ั นาระบบ Integration Platform ของวารสารวิชาการไทย สําหรับ
เป็ นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมและให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ทีเ) รียกชื)อว่า ระบบ
ThaiJO (Thai Journal Online System) โดยมีเป้าหมายในการเพิม) visibility ให้กบั วารสารไทย และ
ยกระดับคุณภาพของวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ)งขณะนี*ระบบ ThaiJo มีความพร้อมในการ
รองรับวารสารไทยทีม) คี วามพร้อมในการเข้าสูว่ ารสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ โดยได้จดั การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารในเรื)องการทําวารสารเข้าสู่ระบบ ThaiJO ครัง* ที) 1 เมื)อเดือนกันยายน 2554 ซึง) มี
วารสารจํานวน 22 วารสารเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สําหรับในปี 2555 นี* ศูนย์ TCI ได้กาํ หนด
ตารางเวลาในการฝึ กอบรมการนํ า วารสารไทยเข้า สู่ระบบ ThaiJO เรีย บร้อยแล้ว จึงเห็นควร
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบรรณาธิการวารสารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าว เพื)อการ
พัฒนาวารสารไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ) ถ่ายทอดประสบการณ์และฝึกปฏิบตั ใิ นการนํ าวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ThaiJo
2. เพือ) พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารวิชาการไทยให้มมี าตรฐานระดับสากล ผ่าน
กลไกในระบบ ThaiJo
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หน่ วยงานที< รบั ผิ ดชอบโครงการฯ
ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) โดยความ
สนับสนุ นทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี (มจธ.)
ผู้เข้ารับการอบรม
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารไทยทีไ) ด้รบั การคัดเลือกจากศูนย์ TCI
มี 2 ประเภทคือ
1.กลุ่มทีเ) คยผ่านอบรมแล้ว 22 วารสาร วารสารละ 2 คน รวมจํานวน 44 คน
2.กลุ่มใหม่ 75 วารสาร วารสารละ 2 คน รวมจํานวน 150 คน
วัน/เวลา การฝึ กอบรม
ครังที
B <*

วันที<อบรม

กลุม่ เป้ าหมาย

2

วันที) 5 - 6 มีนาคม 2555 (จ. อ.)

3

วันที) 21 - 22 มีนาคม 2555 (พ. พฤ.)

4

ภายในเดือนเมษายน 2555

วารสารทีร) ว่ มอบรมครังที
* )1
กลุ่ม 1
วารสารทีร) ว่ มอบรมครังที
* )1
กลุ่ม 2
รับสมัครจากวารสารใหม่

5

ภายในเดือนพฤษภาคม 2555

รับสมัครจากวารสารใหม่

6

ภายในเดือนมิถุนายน 2555

รับสมัครจากวารสารใหม่

7

ภายในเดือนกรกฏาคม 2555

รับสมัครจากวารสารใหม่

7

ภายในเดือนสิงหาคม 2555

รับสมัครจากวารสารใหม่

จํานวน
วารสาร
11
(22 คน)
11
(22 คน)
15
(30 คน)
15
(30 คน)
15
(30 คน)
15
(30 คน)
15
(30 คน)

*ครัง* ทีอ) บรมนับต่อจากปี 2554
สถานที< ในการฝึ กอบรม
ห้องธรรมรักษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื)อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถ. ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
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ค่าลงทะเบียน
ไม่มคี า่ ลงทะเบียน เนื)องจาก สกว. และ มจธ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแล้ว
ประโยชน์ ที<คาดว่าจะได้รบั
1. กองบรรณาธิการวารสารไทย มีความรู้และความเข้าใจในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ThaiJo ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยมากยิง) ขึน*
2. วารสารไทยมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานในระดับสากลเพิม) มากขึน* รวมทัง* มีระบบการจัดการ
ทีด) ขี น*ึ
3. วารสารไทยทีม) คี ณ
ุ ภาพได้รบั การบรรจุอยูใ่ นระบบ ThaiJo ซึง) เป็ นระบบฐานข้อมูลกลาง
ของระบบวารสารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องประเทศไทย เป็ น การเพิ)ม visibility ให้กับ
วารสารวิช าการไทยทัง* ในระดับ ชาติแ ละระดับ นานาชาติ ส่ ง ผลให้ว ารสารไทยถู ก
นําไปใช้อา้ งอิงเพิม) มากขึน*
4. วารสารไทยมีชอ่ งทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วมากขึน*
ข้อกําหนดเบือB งต้น
1. วารสารทีไ) ด้รบั การคัดเลือก ต้องนําคอมพิ วเตอร์โน๊ ตบุค๊ มา 1 เครื<อง ต่อ 1 วารสาร
2. วารสารทีไ) ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะต้องจัดเตรียมข้อมูลของวารสาร
มาเพือ) การ Set up และอยูใ่ นรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดของวารสารทีต) อ้ ง
จัดเตรียม แสดงในภาคผนวก ก
3. วารสารทีไ) ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะต้องจัดเตรียมข้อมูลมาเพือ) การ
ทดสอบระบบ Online Submission โดยรายละเอียดทีต) อ้ งจัดเตรียมแสดงใน ภาคผนวก
ข
4. วารสารทีไ) ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะต้องจัดเตรียมข้อมูลมาเพือ) การ
ฝึ กปฎิบตั ใิ นการนําวารสารย้อนหลังเข้าสูร่ ะบบ ThaiJO โดยรายละเอียดทีต) อ้ งจัดเตรียม
แสดงในภาคผนวก ค
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