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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่
มีการก่อตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ในปี 2547 เป็นต้นมา กล่าวคือวารสารวิชาการไทยมี
คุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันมากขึ้น มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคําสําคัญ มีระบบ peer review ที่เข้มข้นมากขึ้น
ตลอดจนมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน TCI ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้วารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ TCI ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National
Citation Index (NCI)) ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ACI ซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสําหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์
จากวารสารของประเทศสมาชิก ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกันได้
ในปี 2557 นี้ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. และสํานักพิมพ์ Elsevier ในการ
จัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทยในรูปแบบที่หลากหลาย การ
บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการจัดทําและการตีพิมพ์งานวิจัยรับใช้สังคม การเสวนา เรื่อง How to deal with
Predatory Open Access Journals and Publishers? การประกาศผลและมอบรางวั ล TCI-SCOPUS-TRF
Journal Awards ครั้งที่ 2 และการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ TCI การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างบรรณาธิการไทย ตลอดจนการนําเสนอเกณฑ์และผลกระทบในการประเมินเพื่อจัดกลุ่ม
คุณภาพวารสารในฐานข้อมูล รอบที่ 3 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี 2558 นี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2555-2556
2. เพื่อหาแนวทางการจัดทําวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เน้นพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม
3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4. ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 2 สําหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากคณะทํางานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการ
บริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทํางานขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
ประชุม คือ หัวหน้ากองรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จํานวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร) และหาก
ประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร ต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
บริษัท Elsevier
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักหอสมุด และ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่จัดประชุม

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557

สถานที่

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ราชปรารภ, กรุงเทพฯ

จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม 350 คน แบ่งเป็น
1) หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จํานวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2) ผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร จํานวน 80 คน (ค่าลงทะเบียนและ
ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจํานวน 1,500 บาท/คน)
3) วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานของศูนย์ TCI จํานวน 20 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี
2555-2556
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงแนวทางการจัดทํา การตีพิมพ์ผลงานวิจัยสําหรับสังคมและอุตสาหกรรม และวิธีการ
วัดคุณภาพวารสาร
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยร่วมกับ
บรรณาธิการของวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารของ TCI
4. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ รั บ ทราบผลรางวั ล TCI-SCOPUS-TRF ครั้ ง ที่ 2 สํ า หรั บ วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ และเกณฑ์คุณภาพวารสาร
5. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวที
อาเซียน
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