รายงานการประชุม
โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ครั้งที่ 1/2551
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัตส
ิ มภพ
 ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร


นางปรียานุช รัชตะหิรัญ



นายธีระศักดิ์ หมากผิน




มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
 นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
 นางพงษ์จันทร์ ชุณหะวัณ

นายวุฒิสิทธ์ ย่อชัย
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ความก้าวหน้าของข้อเสนอโครงการ “จัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
คุณ ธี ระศั กดิ์ ได้ แจ้ งให้ที่ ประชุม ทราบความก้าวหน้ าของ ข้อเสนอโครงการ “จัด ทาฐานข้อมู ล วารสารไทย : สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
1. โครงการได้รับอนุมัติงบแล้ว โดย ผู้สนับสนุนทุนคือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยผู้ให้ทุนจะสนับสนุนคนละครึ่ง และ สกอ. จะโอนเงินไปสมทบ
ไว้ที่ สกว.ต่อจากนั้น สกว. จะเป็นผู้จัดทาสัญญาและโอนเงินมาให้ มจธ.
2. ได้ส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับปรุงงบประมาณ และแหล่งทุน ไปให้ สกว. เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สกว. พิจารณาแล้ว
แจ้งให้ปรับงบประมาณโดยขอให้แยกระหว่างค่าตอบแทน และค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าบริหารโครงการ เพื่อเร่ง
จัดทาสัญญาดร.ณรงค์ฤทธิ์ จึงขอให้ทาง สานักหอสมุด มธ. ระบุยอดเงินงบประมาณสาหรับค่าตอบแทน ซึ่ง
ทาง สานักหอสมุด มธ. ได้ระบุให้ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท สาหรับ คุณพงษ์จันทร์ ชุณ
หะวัณ ซึ่งเกษียณแล้วและเป็นผู้ดาเนินการโครงการนี้เป็นหลัก ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าจ้างบันทึกข้อมูลเดือนละ
9,500 บาท และเมื่อแก้ไขแล้วให้ คุณธีระศักดิ์ เร่งส่งงบประมาณที่ปรับปรุงแล้วไปให้ สกว. เพื่อทาสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้คุณธีระศักดิ์ ปรับแก้ข้อเสนอโครงการและจัดส่งให้ สกว. ต่อไป

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย

ดร.นงเยาว์ ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบข้ อ เสนอโครงการ การจั ด ประชุ ม วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
วารสารวิชาการไทย ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่าง มจธ. และ สานักหอสมุด มธ. เรื่อง “การประชุมเพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 โดยได้รับการสนับสนุนทุนในการ
จัดจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแจกในการประชุมวาระที่ 2.1
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นดังนี้
1. ให้เรียนเชิญ ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดารงสิน รองผู้อานวยการ สกว. กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมกับขอ
อนุญาตออกจดหมายเชิญร่วมการประชุมในนามของ สกว. หาก อ. วุฒิพงศ์ ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมได้ให้เรียนเชิญผู้บริหารของ สกอ. แทน
2. ให้แยกห้องในช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. เป็น 2 ห้องสาหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ห้อง และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้อง ในหัวข้อ “สถานภาพปัจจุบันของวารสาร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” กับ “สถานภาพปัจจุบันของวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละสาขาต่างกันและในการทาจดหมายเชิญเข้าร่วม
ประชุ ม ฯ ขอให้ มี ก ารข้ อ ความที่ ร ะบุ ใ ห้ เ ลื อ กว่ า จะเข้ า ร่ ว มใน สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ฯ หรื อ
สาขามนุษยศาสตร์ฯ
3. บรรณาธิการวารสารที่จะเชิญมาร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทย” ซึ่งมี ดร.
ณรงค์ฤทธิ์ เป็นผู้ดาเนินรายการนั้น จะเชิญบรรณาธิการจากวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ 2 ท่าน
และสาขามนุษยศาสตร์ฯ 1 ท่าน โดยให้เวลาพูดท่านละ 20 นาที ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เชิญ
1. รศ. วันชัย จันทร์ประเสริฐ บรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
2. รศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี หรือ รศ.ดร. กอบชัย
เดชหาญ บรรณาธิการวิศวกรรมสารลาดกระบัง (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช บรรณาธิการวารสารวิธีวิทยาการวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
อาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 15.00 – 15.15 น.ให้นามาบริการในห้องประชุม
มติที่ประชุม :
1. มอบหมายให้คุณปรียานุช รับผิดชอบในการเชิญ ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดารงสิน กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งเรียนเชิญ
วิทยากรทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมการเสวนา
2. มอบหมายให้ ดร.นงเยาว์ ปรับแก้กาหนดการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
3. มอบหมายให้คุณธีระศักดิ์ คุณวุฒิสิทธิ์ และคุณบุญรัตน์ ร่างหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งขออนุญาตออกจดหมาย
เชิญร่วมการประชุมในนามของ สกว.
………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 การบันทึกข้อมูลเข้าสูฐ่ านข้อมูล TCI

คุณพูลสุข ได้รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูล และปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูล TCI ใน
ส่วนของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. สถานภาพของข้อมูล : บันทึกข้อมูลไปได้แล้ว 3,500 รายการ
2. ปัญหาที่พบ :
 ไม่สามารถแก้ไขรายการอ้างอิงได้ ซึ่งได้สอบถามวิธีแก้ปัญหาและสาเหตุดังกล่าวจากคุณบุญ
รัตน์แล้ว ซึ่งได้รับคาตอบว่า ปัญหาเกิดจากสานักคอมพิวเตอร์ มจธ. ได้ทาการปรับเปลี่ยน
Version ของโปรแกรม MySQL ที่ใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยซึ่งถูกออกแบบมาโดยใช้โปรแกรม Version เดิม เกิด
ปัญหาขึ้น แต่มีวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้โดยการทา Repair แต่ก็ไม่สะดวกและทาให้ใช้
เวลาในการบันทึกข้อมูลมากขึ้นสาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น ศูนย์ฯ ได้
ทาการขอความอนุเคราะห์ Server จากสานักคอมพิวเตอร์ มจธ. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม
MySQL Version เดิมที่เหมาะสมกับฐานข้อมูล TCI ไว้แล้ว และจะสามารถดาเนินการให้ใช้ได้
ภายใน 2 เดือนหลังจากที่ได้รับมอบ Server จาก มจธ.
 ชื่อบทความที่ป รากฏบนสารบัญบางบทความไม่ตรงกับชื่ อบทความที่ปรากฏในตัว เล่ ม ที่
ประชุมเห็นว่า ควรยึดตามชื่อบทความที่ปรากฏในตัวเล่มเป็นหลัก
 การระบุต้นสังกัดของผู้แต่งบทความ พบปัญหาในกรณีที่ผู้แต่งสังกัดหน่วยงานราชการ โดยมี
บางบทความระบุแค่หน่วยงานระดับกรมและกอง โดยไม่ระบุกระทรวง ที่ประชุมมีมติให้บันทึก
ต้นสังกัดของผู้แต่งแค่สองระดับ คือ ระดับกระทรวงและระดับกรม หากบทความใดไม่ได้ระบุ
กระทรวงไว้ในที่อยู่ของผู้แต่ง ให้บันทึกแค่เพียงระดับกรมเท่านั้น
จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ที่ประชุมจึงเสนอให้จัดทา “ข้อจากัดของ
การใช้ฐานข้อมูล TCI” และแสดงไว้ใน Website ของศูนย์ TCI เพื่อให้เห็นถึงวิธีการใช้งาน และข้อจากัดของ
ฐานข้อมูล นอกจากนี้แล้วยังสามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการฐานข้อมูล TCI ได้อีกด้วย
มติที่ประชุม :
1. มอบหมายให้คุณบุญรัตน์ ติดตามความคืบหน้าในการขอความอนุเคราะห์ Server จาก สานักคอมพิวเตอร์ มจธ.
2. มอบหมายให้ ดร.นงเยาว์ และคุณบุญรัตน์ จัดทา“ข้อจากัดของการใช้ฐานข้อมูล TCI” และแสดงไว้ในWebsite
ของศูนย์ฯ
………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 แนวทางการบริหารจัดการโครงการ

คุณธีระศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมี
ความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการโครงการร่วมกันระหว่างศูนย์ TCI มจธ. และสานักหอสมุด มธ. ดังนี้

1. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เสนอให้เชิญคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อานวยการสานักหอสมุ ด มธ. เข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เช่นเดียวกับ ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตรซึ่งคุณศรีจันทร์ยินดี
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ โดยทางศูนย์ TCI จะทาหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการต่อไป
2. งบประมาณของโครงการทั้งหมด 3 ปี จานวน 1,523,184 บาท แบ่งเป็น งบประมาณของ
สานั กหอสมุ ด มธ. จ านวน 1,045,200 บาท และงบประมาณของ ศูน ย์ TCI มจธ. จ านวน
477,984 บาท
3. การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ กาหนดให้มีการประชุมทุก 2 เดือน ทุกวันจันทร์
แรกของเดือน และสลับสถานที่ประชุม โดยในปี 2551 มีกาหนดการดังนี้
ครั้งที่ 2/2551 ประชุมวันที่ 7 ก.ค. 51 เวลา 10.00 น. ณ สานักหอสมุด มธ.
ครั้งที่ 3/2551 ประชุมเฉพาะกิจ วันที่ 4 ส.ค. 51เวลา 9.00น. ณ ศูนย์ TCI มจธ.
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการใน วันที่ 15 ส.ค. 51
ครั้งที่ 4/2551 ประชุมวันที่ 1 ก.ย. 51 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ TCI มจธ.
ครั้งที่ 5/2551 ประชุมวันที่ 3 พ.ย. 51 เวลา 10.00 น. ณสานักหอสมุด มธ.
4. ดร.นงเยาว์ ได้จัดทาร่างข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างศูนย์ TCI กับ สานักหอสมุด มธ. ให้ที่ประชุม
พิจารณา ตามเอกสารแจกในการประชุมวาระที่ 2.3 ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยโดยให้ทาการปรับปรุง
เล็กน้อย แต่ยังมีประเด็นของการจ่ายเงินให้กับสานักหอสมุด มธ. ซึ่งคุณ ศรีจันทร์ ขอนาไป
หารือกับฝ่ายการเงินของ ม.ธรรมศาสตร์ ก่อน และจะแจ้งมาให้ทราบภายหลัง
5. ขอให้ สานักหอสมุด มธ. จัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอ สกว. ทุก 6 เดือน ตามภารกิจของศูนย์
TCI ตามตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าของสาขาวิทยาศาสตร์ฯ
5. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เสนอว่าอาจจะขอปรับระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้า ระหว่างสาขา
วิทยาศาสตร์ฯ ของ ศูนย์ TCI มจธ. กับ สาขามนุษศาสตร์ฯ ของ สานักหอสมุด มธ. ให้เป็นช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อง่ายและสะดวกในการรวมเล่มรายงานเป็นเล่มเดียวกัน
มติที่ประชุม :
1. มอบหมายให้คุณปรียานุช ทาหนังสือเชิญคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มธ. เข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

2. มอบหมายให้คุณธีระศักดิ์ จัดทาแผนงานประจาปีของศูนย์ TCI โดยระบุกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมทั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่จะจัดกิจกรรม เช่น กาหนดการประชุมของศูนย์ฯ กาหนดการจัดเสวนา เป็นต้น
3. มอบหมายให้ ดร.นงเยาว์ ปรับแก้ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างศูนย์ TCI กับ สานักหอสมุด มธ. ตามข้อคิดเห็นของที่
ประชุม
4. มอบหมายให้คุณธีระศักดิ์ สอบถาม สกว. ว่าจะสามารถขอปรับระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้า ระหว่าง
สาขาวิทยาศาสตร์ฯ ของ ศูนย์ TCI มจธ. กับ สาขามนุษศาสตร์ฯ ของ สานักหอสมุด มธ. ให้เป็นช่วงเวลาเดียวกัน
ได้หรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เสนอให้มีการทางานวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์ TCI มจธ. และสานักหอสมุด มธ. โดยงานวิจัยที่
ผ่านมาของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นถ้าหาก
สานักหอสมุด มธ. สนใจที่จะดาเนินงานวิจัยร่วมกัน ก็จะทาให้สามารถขยายขอบเขตของการศึกษาวิจัยออกไปยัง
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ ซึ่งนอกจากจะทาให้เกิดงานวิจัยร่วมกันแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผ่านกระบวนการทาวิจัยได้อีกด้วยซึ่งคุณศรีจันทร์ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มธ. ได้แสดงความเห็นว่า
สานักหอสมุด มธ. ยินดีที่จะทางานวิจัยร่วมกับ ศูนย์ TCI มจธ.
มติที่ประชุม : รับทราบ
………………………………………………………………………………………………………………………
วาระที่ 4 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ และ คุณธีระศักดิ์ หมากผิน

