ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

โครงการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน, ถนนพระราม 4, กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ในปี 2547 เป็นต้นมา กล่าวคือวารสารวิชาการไทย
มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคาสาคัญ มีระบบ peer review ที่
เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายต่อไปของศูนย์ TCI คือการนาวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ TCI ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ในการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National Citation
Index, NCI) ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง
สาหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์จ ากวารสารของประเทศสมาชิก ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการ
อ้างอิงร่วมกันได้
ในปี 2559 นี้ ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. ในการจัดการสัมมนาเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะมีการนาเสนอผลการ
พิจารณารูปแบบบทความในฐานข้อมูล การประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards
ครั้งที่ 3 และได้ทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวที
อาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเสนอผลการพิจารณารูปแบบบทความสาหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI
2. เพื่อประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงผลการพิจารณารูปแบบบทความสาหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
สาหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการ
ไทยสู่เวทีอาเซียน
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รายละเอียด
 การบรรยายพิเศษจาก SCOPUS ในหัวข้อ “Scopus: If you can’t be found, you don’t exist.”
 การบรรยายในหัวข้อ "Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid
Predatory Journals" โดย Prof. Jeffrey Beall
 การประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
 ผลการพิจารณารูปแบบบทความสาหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI
 การระดมสมองเรื่อง “คุณภาพวารสารวิชาการไทย”
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากคณะทางานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนาไปสู่การกาหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติใน
การบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทางานขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดคุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จานวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร)
และหากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสารต้องเสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม (1,500 บาท/คน จากัดจานวนไม่เกิน 350 คน โดยพิจารณาจากลาดับการลงทะเบียน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
– ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
– สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
– สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
– สานักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยากร
ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
Ms. Susanne Steiginga
Prof. Jeffrey Beall
ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
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จานวนผู้เข้ารับการอบรม 650 คน แบ่งเป็น
1. หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จานวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน)
2. หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากอง
บรรณาธิการจานวน 350 คน (ค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจานวน 1,500
บาท/คน)
3. วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และทีมวิจัยศูนย์ TCI จาก มจธ. มธ. และ NECTEC จานวน 50 คน
ค่าลงทะเบียน
- สาหรับหั วหน้ากองบรรณาธิการวารสารไม่เ สียค่าลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สาหรับหัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 350 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่
หัวหน้ากองบรรณาธิการ จะเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจานวน 1,500
บาท/คน
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