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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการ
ก่อตั้ ง ศูน ย์ดั ช นีการอ้ างอิงวารสารไทยหรือศูน ย์ TCI ในปี 2547 เป็น ต้นมา กล่ า วคื อวารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตาม
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 2558 นี้ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. ในการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทยในรูปแบบที่หลากหลาย การบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ําซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สําหรับวารสารและ
งานวิชาการไทย, การจัดทําฐานข้อมูลย่อยสําหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation
Index), Voices from Editors "Ways ahead for Thai Journals" และการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
TCI
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2557
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ําซ้อน
ของเนื้อหา (Plagiarism) สําหรับวารสารและงานวิชาการไทย
3. เพื่อหาแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลย่อยสําหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis
Citation Index)
4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากคณะทํางานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหาร
วารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทํางานขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ
หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จํานวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร) และหากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสารต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (1,500 บาท/คน จํากัดจํานวนไม่เกิน
100 คน โดยพิจารณาจากลําดับการลงทะเบียน)
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จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม 370 คน แบ่งเป็น
1) หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จํานวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2) ผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร จํานวน 100 คน (ค่าลงทะเบียนและค่า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจํานวน 1,500 บาท/คน)
3) วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานของศูนย์ TCI จํานวน 20 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2557
2. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม
ค้นหาความซ้ําซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สําหรับวารสารและงานวิชาการไทย
3. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลย่อยสําหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่ม
วิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
4. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพวารสารไทยร่ ว มกั บ
บรรณาธิการของวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารของ TCI
5. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน
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