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เวลาเปิดประชุม เวลา 10.00 น
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1. ขณะนี้ มีวารสารไทยสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus จานวน 14 รายการ และ
บริษัท Elsevier ได้ส่งรายละเอียดของวารสารไทยดังกล่าวมาให้ EC-SAC Thailand ประเมินเบื้องต้นแล้ว ตาม
เกณฑ์ที่เขากาหนดไว้ หากผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้น EC-SAC จะส่งวารสารนั้นๆ ไปให้บริษัท Elsevier เพื่อ
ทาการประเมินอีกครั้งหนึ่ง จากการ screen เบื้องต้น พบว่า มีวาสารไทยจานวน 3 รายการที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเบื้องต้น ข้อดีของการประเมินวารสารไทยโดย EC-SAC คือ วารสารที่ไม่ผ่านการประเมินเบื้องต้น
สามารถ resubmit ได้ตลอดเวลา
2. TCI ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกว. จานวน 766,800 บาท ในการทากิจกรรม 3 ประการคือ 1) OJS
(จัดหา Server) 2) ประเมินวารสารไทยที่อยุ๋ใน TCI 3) จัดกิจกรรมประเมินวารสารแก่ EC-SAC
3. ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI มีการนาไปใช้ในเชิงคุณภาพอย่างแพร่หลาย เช่น สมศ. ใช้เป็นเกณฑ์
หนึ่งในการประเมินคุณภาพว่า หากวารสารใด อยุ๋ในฐานข้อมูล TCI จะได้คะแนน 0.25 หรือหากวารสารใดมีคา่
impact factor 0.05 ขึ้นไป ถือว่าเป็นวารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น ดังนั้น ศูนย์ TCI ต้องมีการประเมิน
วารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
4. ACI (ASEAN Citation Index) จากการประชุมตัวแทนของ สกอ. ในระดับอาเซียนเมื่อเร็วๆ นี้ และ
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ได้ไปนาเสนอ เรื่องแนวคิดในการจัดตั้ง ACI (ASEAN Citation Index Centre) ซึ่งผู้แทนของ
ทุกประเทศเห็นด้วยในความคิดนี้ ดังนั้น จึงนาเรื่องนี้ไปประชุมร่วมกับผู้บริหาร มจธ. และ อ.วุฒิพงศ์ เตชะดารง
สิน(สกว.) ถึงแนวทางในการดาเนินงาน ASEAN Citation Index ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความเห็นว่า ACI ควรทา
หน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และควรพัฒนาจากฐานข้อมูลระดับชาติ (National
Citation Index (NCI)) ที่เข็มแข็งของแต่ละประเทศ จากนัน้ จึงเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของประเทศต่าง ๆ มายัง
ACI โดย ACI ควรมีหน่วยงานที่มาร่วมบริหาร 4 หน่วยงานคือ สกอ. สกว. สวทน. มจธ. โดยมีบุคลากรของศูนย์
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TCI เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ดร.กฤษณพงศ์ เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับทิศทางการดาเนินงาน
(Steering Committee) ของ ACI ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจาก สกอ. สกว. สวทน. มจธ.
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม : ให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง แก้หมายเลขหัวข้อ 3.1.3 เป็น 3.1.2 คาว่า “และรายวื่อวารสารใหม่” ตัดคาว่า
“และ” ออก และเปลี่ยนหมายเลขหัวข้อ จาก 3.3 เป็น 3.2
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา หัวข้อ 4.1.4 คาว่า “จากนั้นอาจารย์” ให้ตัดคาว่า “จากนั้น” ออก และให้ตัด
paragraph “ส่วนการพักรับประทานอาหารว่าง ... “ ออกทั้ง paragraph ในบรรทัดที่ 15 ให้เติม
ไม้เอก ในคาว่า ...”คร่าวๆ ดังนี้” ในบรรทัดที่ 16 คาว่า “Online Journals System” ให้ตัด s ออก
ในบรรทัดที่ 19 ให้เปลี่ยน คาว่า Asian เป็น ASEAN
นอกจากนี้ ให้ใส่เลขหน้า เข้าไปในเอกสารด้วย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
3.1.1 ข้อมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มจธ. ได้รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าในปี
2553 มีวารสารในฐานข้อมูล จานวน 206 รายการ จานวน 595 ฉบับ ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 ม.ค. 54 ได้
บันทึกข้อมูลเข้าฐานไปแล้ว จานวน 85 ฉบับ (14%) ยังไม่ได้บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล 236 ฉบับ (40%) ยัง
ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ตัวเล่ม 274 ฉบับ (46%) และวารสารที่บันทึกเข้าสูฐานข้อมูล มีจานวน 1,086
บทความ มีจานวนรายการอ้างอิง 1,012 รายการ วารสารที่ยังไม่ได้รับตัวเล่ม 274 ฉบับ วารสารที่หยุด
ตีพิมพ์ 7 รายการ
3.1.2 ข้อมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มธ. ได้รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าในปี
2553 มีวารสารในฐานข้อมูล จานวน 197 รายการ จานวน 441 ฉบับ ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 53 ได้
บันทึกข้อมูลเข้าฐานไปแล้ว จานวน 313 ฉบับ (70.97%) ยังไม่ได้รับความอนุเคราะห์ตัวเล่ม 128 ฉบับ
(29.02%)
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4 เรือ่ งเพื่อพิจารณา
4.1 การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6
TCI กาลังเตรียมการเพื่อจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย
ครั้งที่ 6 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท, สุขุมวิท 20 กรุงเทพ ซึ่งได้ไปดู
สถานที่และห้องประชุมมาแล้ว และได้ร่วมกันพิจารณาร่างกาหนดการ เพื่อเสนอให้กับทาง Mr. Inn
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Beng Lee โดย อ.ณรงค์ฤทธื ได้แจ้งว่า ในการประชุม TCI 6 ครั้งนี้ และจะมีเนื้อหาของการบรรยาย
โดยสรุป คือ
1. ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ครั้งที่ 1
2. การบรรยายพิเศษ โดย Mr. Younsuk Chi, Chief Executive Officer, Elsevier
3. การจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (OJS)
4. การพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS โดยผ่าน E-CSAC of Thailand)
มติที่ประชุม : มอบ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ร่างกาหนดการภาษาอังกฤษ เพื่อส่งให้ Elsevier พิจารณาและ
ให้คุณปรียานุช จัดทาร่างกาหนดการภาษาไทย
4.2 ข้อเสนอโครงการ “จัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2”
อ.ณรงค์ ฤ ทธิ์ แจ้ ง ว่ า โครงการ “จั ด ท าฐานข้ อ มู ล วารสารไทย: สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ระยะที่ 1” จะสิ้นสุดโครงการในเดือน พ.ค. 2554 จึงขอให้ทาง มธ. จัดทาข้อเสนอ
โครงการ “จัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2” ต่อเป็น
ระยะเวลาอีก 3 ปี โดยให้ข องบประมาณใกล้เคียงกับระยะที่ 1 แต่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจั ด
ประชุมวิชาการ
นอกจากนี้ คุ ณศรี จั น ทร์ ขอหารื อ เรื่ อ ง รายการอ้ า งอิ ง ของวารสารสาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงจากหนังสือ หากจะนารายการ
อ้างอิงที่เป็นหนังสือมาพิจารณาความถี่ และจัดทาเป็น List รายชื่อของหนังสือที่ถูกอ้างอิงจะมีความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
มติที่ประชุม : มอบให้ มธ. จัดทาข้อเสนอโครงการฯ ระยะที่ 2 และเห็นด้วยที่จะให้ รายการอ้างอิงที่เป็นหนังสือ
สามารถสืบค้นได้ เช่นเดียวกับการค้นการอ้างถึงบทความวารสาร และมอบคุณสันติให้พจิ ารณาดาเนินการจัดทา
หากสามารถทาให้สืบค้นการอ้างอิงของหนังสือได้
4.3 การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI
จากวาระที่ 3 ของวาระแจ้งเพื่อทราบ (ข้อมูลที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI มีการนาไปใช้ในเชิ ง
คุณภาพอย่างแพร่หลาย เช่น สมศ. ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพว่า หากวารสารใด อยุ๋ในฐานข้อมูล
TCI จะได้คะแนน 0.25 หรือหากวารสารใดมีค่า impact factor 0.05 ขึ้นไป ถือว่าเป็นวารสารระดับนานาชาติ
เป็นต้น) นั้น ทาง มจธ. ได้จัดทาร่างเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อ
พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม นอกจากนี้ ข อหารื อ เกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารสาขามนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ว่าเกณฑ์ควรจะมีอะไร แตกต่างหรือเหมือนกับเกณฑ์วารสาร ว่าควรมีการประเมินวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือไม่และอย่างไร
มติที่ประชุม : ให้ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เหลือ 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์
หลักและเกณฑ์รอง โดยในเกณฑ์หลักประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์หลัก
1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
2. วารสารมีกาหนดออกตรงเวลาโดยล่าช้าไม่เกิน 2 ฉบับ หรือ 1 ฉบับ (กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ฉบับ
เดียวต่อปี) โดยมีข้อมูลประกอบดังนี้
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2.1 สาเนาผลประเมินของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความที่พิมพ์แล้วในปี 2554 ไม่น้อยกว่า 10
บทความ
2.2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของข้อ 2.1 (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์) โดยทาง TCI จะเก็บข้อมูล
เป็นความลับ
เกณฑ์รอง
1. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
3. วารสารมีการกาหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
4. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
5. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
6. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน ได้แก่
- ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน
7. วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสารหรือมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร
กลุ่ม 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ หรือและผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และผ่านเกณฑ์รอง 1-3 ข้อ
กลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และจะไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก จนกว่าจะปรับปรุงคุณภาพเข้ามา
ทั้งนี้การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI จะดาเนินการประเมินในปี 2555 และจะประกาศ
เกณฑ์การประเมินวารสารนี้ ในการประชุม TCI ครั้งที่ 6 ในเดือน พ.ค. 54

มติที่ประชุม มอบให้ทาง มธ. จัดทาเกณฑ์ในการประเมินวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส่ง
ให้ทาง มจธ. ภายในวันที่ 15 ก.พ. 54
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6 เรื่องกาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2554 เวลา 9.00 -12.00 น.
ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาปิดประชุม.....12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และ นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
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