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เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
คุณศรีจันทร์ ได้ขอให้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ Sealang.net/sala ตามทีไ่ ด้สง่ E-mail ให้ทาง มจธ.
ทราบล่วงหน้า และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้จัดทาเว็บไซต์นี้ คือ Mr. Doug Cooper ซึ่งมาจาก Northern Illinois
University (NIU) เพื่อจัดทาเว็บไซต์นี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยขอซื้อ service จาก มธ. และได้รับ
เงินเดือนจาก NIU 4000 $US ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถสืบค้นได้แบบ Science Direct สามารถสืบค้นได้จากหัวเรื่อง หรือ
subject โดยใช้ URL http://sealang.net/library/tjiหากทาง TCI สนใจ Mr. Cooper จะสามารถช่วยในการทา
หน้าเว็บ และจะช่วยพัฒนาการสืบค้นได้
มติที่ประชุม
:อ.ณรงค์ฤทธิ์ สนใจที่จะเชิญ Mr. Cooper เข้ามาร่วม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ TCI ใน Phase
ต่อไป อาจจะทาใน 3 สาขา ทั้งนี้ขอฝากให้คุณศรีจันทร์
1. เชิญ Mr. Doug มาประชุม เพื่อ Demo ฐานข้อมูลและการใช้เว็บไซต์ ในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ.
2552 เวลา15.00 น. ที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. โปรดแจ้งชื่อห้องที่จะใช้ประชุมในวันดังกล่าว

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 ซึ่งที่ประชุมมีการแก้ไข
หน้าที่ 4 วาระที่ 3.4.1 ให้เพิ่ม คาว่า และวารสารสังคมบางส่วน เป็น “รายงานข้อมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและวารสารสังคมบางส่วน”
มติที่ประชุม
:รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ และสาขามนุษยศาสตร์ฯ
ในการรายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลนั้น
1) ขอให้แยกรายงานวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ ออกจากกัน
2) ให้เพิ่มสถิติการเข้าใช้จากตัว Counter เข้าไปด้วย
3) นาเสนอสถิติในรูปตาราง โดยแบ่งเป็นเดือน
มติที่ประชุม
:รับทราบ และมอบคุณสันตินาไปปฏิบัติเพื่อรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป
3.2 ปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
คุณสันติ แจ้งว่าปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เกิดจาก Script อัตโนมัติ ที่ Hacker
ปล่อยออกมา ทั้งนี้คุณสันติได้ดาเนินการแก้ไขดังนี้
1. แก้ไขโดยใช้ฟังก์ชั่น MySQL เพื่อกรองข้อมูลก่อนที่จะเข้าถึง Database
2. ได้สร้าง Database ใหม่ 1 ชุด และย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมเข้าไปจัดเก็บไว้ทาให้ไม่มีปํญหา
ขณะบันทึกข้อมูล
คุณธีระศักดิ์ หารือในที่ประชุมเพื่อขอเปลี่ยน Login และ Password เพื่อไม่ให้ง่ายต่อการ Hack และควร
แก่เวลาในการปรับเปลี่ยนเนื่องจากของเดิมตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2548
มติที่ประชุม
:1. ที่ประชุมขอบคุณ คุณสันติ ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ทาให้ไม่มีการ Error ในการคีย์
2. เห็นชอบให้เปลี่ยน Login และ Password ใหม่ตามที่แจ้งในที่ประชุม
3.3 การปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ TCI และการติดตามเรื่อง Server ของศูนย์ฯ
คุณธีระศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณสันติ ได้ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานตามข้อ 3.2 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยน Server ใหม่
คุณสันติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การใช้ counter ว่าได้สอบถามรายละเอียดแล้ว เสนอว่าควรใช้ของ
TRUE ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายปีละ 1,800 บาท
อ.ณรงค์ฤทธิ์ ขอให้เพิ่มรายงานการประชุม ใส่รูปภาพ และสถานภาพของมหาวิทยาลัยต่างๆตามเกณฑ์ H
Index เข้าไปในเว็บไซต์ รวมทั้งให้เพิ่ม Counter เข้าไปด้วย พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายในการสมัคร True hit ด้วย
จานวน 1800 บาทต่อปี
นอกจากนี้ ยังเสนอให้หน้าเว็บไซต์ของ TCI ทั้งของสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ มีหน้าตา
เดียวกัน ในส่วนข้อมูลทั่วๆไป แล้วให้แต่ละแห่งเน้นในสาขาในตนรับผิดชอบ ต่อไปอาจมีการให้รางวัลแก่วารสารที่มี
คนเข้ามาใช้มาก

มติที่ประชุม

:1. มอบหมายให้คุณสันติ ดาเนินการสมัครเพื่อใช้ counter ของ TRUE ได้ และขอให้
คุณสันติจัดทาสถิติการจานวนการเข้าใช้ และประเภทของผู้ใช้
2. มอบคุณธีระศักดิ์ นารายงานการประชุม TCI สถิติที่สาคัญต่อผู้ใช้ฐานขึ้นบนเวบไซด์
เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์ และทราบการดาเนินงานของศูนย์ฯ มากขึ้น

3.4 การพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ TCI หลังจากการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสาร
ไทย
ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการสืบค้นฐานข้อมูลมากทีส่ ุด ดังนั้น คุณธีระศักดิ์และคุณสันติได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. เปลี่ยน display format หลังจากการค้น ให้มีหน้าตาเหมือน ISI มากขึ้น รวมทั้งมี Cited by ด้วย
ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียดของรายการอ้างอิงนั้นได้
2. ในส่วนของการค้นหาบทความ (General Search) สามารถค้นตาม field ได้ 4 field คือauthor,
title, date, affiliation
3. .ในการค้นรายการอ้างอิง (Cited Search) สามารถค้นได้เหมือน ISI คือชื่อวารสาร ชื่อบทความ
ชื่อผุ้แต่ง
4. ค้นบทความตามชื่อสถาบันได้แล้ว ในระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย
มธ ได้สอบถามถึงกรณีวารสารที่มีชื่อเหมือนกัน เช่น วารสารสังคมศาสตร์ จะแก้ปัญหาอย่างไร
มติที่ประชุม
:1. มอบคุณศรีจันทร์ ร่างจดหมายถึง บก.ของวารสารดังกล่าว แล้วแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น
2. มอบคุณสันติ ให้เพิ่มลิงค์ไปที่รายการผู้แต่ง ชื่อบทความ ต่อไป
3. มอบคุณสันติ ศึกษาการเพิ่ม Abstract ทั้งไทยและอังกฤษเข้าไปในฐานข้อมูล ซึ่งอาจ
ดาเนินการใน Phase ต่อไป โดยอาจของบประมาณเพื่อการนี้
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแบ่งกลุ่มวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย คณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
อ. ณรงค์ฤทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง เกณฑ์ที่ สกว. จะใช้ในการแยกกลุ่มวารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามสาขาวิชา และเสนอแนะให้วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเกณฑ์เหล่านี้ด้วย และแจ้งว่า
ขณะนี้กาลังนาวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 รายการที่ สกอ. คัดเลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มาเทียบกับ
เกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีบางรายการ ยังหาตัวเล่มไม่ได้
มติที่ประชุม
:1. มอบคุณพงษ์จันทร์ จัดส่งรายการวารสารปี 2550 ส่วนที่ขาด 7 ชื่อเรื่องมาให้
คุณวุฒิสิทธิ์
2. มอบคุณพงษ์จันทร์ จัดส่งรายการวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี 2550
จานวน 25 รายการ ที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาให้คุณวุฒิสิทธิ์ เพื่อ

เทียบกับวารสารที่ สกอ. คัดเลือกแล้วว่ามีคุณภาพดี

4.2 การโอนย้ายวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก ศูนย์ TCI มจธ. ไปยัง ศูนย์ TCI สานักหอสมุด
มธ.
คุณวุฒิสิทธิ์ ได้แยกตัวเล่มวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้แล้ว สามารถส่งมอบให้ มธ. ได้เลย
โดยมีวารสาร 6 รายการตามรายชื่อในเอกสารที่แจกในที่ประชุม ซึ่งคุณวุฒิสิทธิ์ได้บันทึกข้อมูลปี 2551 เข้า
ไปแล้ว ดังนั้นทาง มธ. ไม่ต้องบันทึก
มติที่ประชุม
:มธ. รับมอบวารสารวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 รายการ
4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Journal Impact Factors / h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และ
การใช้โปรแกรม EndNote รุ่น 7-8
อ.ณรงค์ฤทธิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดใน Brochure การอบรมที่ได้จัดทาแล้ว กล่าวคือ พิจารณาสถานที่
จัดประชุม กาหนดการ เนื้อหา
มติที่ประชุม
:1. เปลี่ยนกาหนดการ จาก 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน เป็น 8.00 - 8.45 น. ลงทะเบียน
แล้วเพิ่ม 8.45 - 9.00 น. เป็นพิธีเปิดโดยคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อานวยการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เปลี่ยนจานวนผู้เข้าร่วมประชุม จาก 70 คน เหลือ 65 คน เนื่องจากให้โควต้า มธ. เข้า
ร่วมประชุมรุ่นละ 5 คนโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
3. เพิ่มรายละเอียดชื่อห้องกิจกรรมและ ห้อง Multimedia หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
เป็น ห้องกิจกรรม
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (อบรม JIF/h-index) และ
ห้อง Multimedia หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์(อบรม EndNote)
4. จะมีพิธีเปิดของแต่ละรุ่น ในห้องกิจกรรม ส่วนพิธีปิด ให้ดาเนินการไปเลยในแต่ละห้อง
โดย อ. ณรงค์ฤทธิ์ จะปิดรุ่น 8 อ. นงเยาว์ ปิดรุ่น 7
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. อ. นงเยาว์ ขอให้ มธ. แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารที่จะส่งให้ สกอ ดังนี้
1). ให้เพิ่มหมายเหตุว่ารายการวารสารที่นามาศึกษานี้ เป็นวารสาร ปีใด
2). ให้เพิ่มรายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่ได้เข้าไปศึกษาเปรียบเทียบ (ข้อ 4)
2. เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ มธ. ขอให้อ. ณรงค์ฤทธิ์เป็นผู้จัดส่งไปให้ สกอ.
วาระที่ 6 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 25 ก.พ. 2552 เวลา 15.00 น. ณ.สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิตโดยมีวาระคร่าว ๆ
1. การ Demo ฐานข้อมูล Sealang.net/Sala ของ Mr. Doug Cooper
2. การประเมินและการจัดลาดับวารสารของ สกว.

3. การปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มเติม
4. ความคืบหน้าของการประชาสัมพันธ์การอบรม Impact factor/EndNote รุ่น 7-8
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางปรียานุช รัชตะหิรัญและ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร.

