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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการ
ก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ดั ช นี การอ้ างอิ ง วารสารไทยหรื อ ศูน ย์ TCI ในปี 2547 เป็ น ต้ น มา กล่ า วคื อ วารสารวิ ช าการไทยมี คุ ณภาพตาม
หลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มี
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคําสําคัญ มีระบบ peer review ที่เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนมีความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น
เป้าหมายต่อไปของศูนย์ TCI คือการนําวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ TCI ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนา
ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมี
ฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National Citation Index, NCI) ของตนเอง และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสําหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์จากวารสารของประเทศสมาชิก ให้
สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกันได้
ในปี 2559 นี้ ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. ในการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะมีการนําเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูล
วารสารผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ วารสารใน TCI และการเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ Thai Journals Online (ThaiJO),
ความก้าวหน้าการจัดทําฐานข้อมูลย่อยสําหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation
Index), การประกาศรั บ สมั ค รโครงการรางวั ล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้ ง ที่ 3 และการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ TC
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และ
การจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “บทเรียน/เหตุการณ์/ข้อร้องเรียน หลังการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล
TCI รอบที่ 3 และการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559”
4. เพื่อแนะนําระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับวารสารใน TCI และการเชื่อมโยงกับระบบ
Thai Journals Online (ThaiJO)
5. เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดทําฐานข้อมูลย่อยสําหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์
6. เพื่อประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
7. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
8. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากคณะทํางานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหาร
วารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทํางานขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ
หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จํานวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร) และหากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการ
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ประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสารต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (1,500 บาท/คน จํากัดจํานวนไม่เกิน
150 คน โดยพิจารณาจากลําดับการลงทะเบียน)
วิทยากร ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี
รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.
หัวหน้าศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
NECTEC
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักหอสมุด และ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่จัดประชุม
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สถานที่
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จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม 420 คน แบ่งเป็น
1) หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จํานวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2) ผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร จํานวน 150 คน (ค่าลงทะเบียนและค่า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจํานวน 1,500 บาท/คน)
3) วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานของศูนย์ TCI จํานวน 20 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
2. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทําความรู้จักกับระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับวารสารใน TCI
และการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
3. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงความก้าวหน้าการจัดทําฐานข้อมูลย่อยสําหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่ม
วิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการสมัครรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 3 สําหรับวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
5. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

3

