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วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สกว. อนุมัติปิดโครงการ การจัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 1
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอนุมัติสิ้นสุดโครงการการจัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงิน รวมทั้งคืนเงินคงเหลือใน
โครงการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2 เกณฑ์คุณภาพวารสารของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทาง มจธ. ได้นาเสนอเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับ TCI ตัวอย่างแรกคือ สกว.
โดยจะวัดจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของการประชุมวิชาการ และสิทธิบัตร โดยกาหนดค่าน้าหนัก
ผลงานวิจัยตามแนวทางของคณะกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่
มีวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI ก็จะได้คะแนนแตกต่างกันไป เช่น ข้อ 3 วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านเกณฑ์ของ
สกอ. และวารสารวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ต่อเนื่อง มีค่า Impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีจากฐานข้อมูล TCI ปี
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2551-2553 ไม่ต่ากว่า 0.025 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.50 และข้อ 4 วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่อง มีค่า Impact
factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553 ต่ากว่า 0.025 แต่ไม่ต่ากว่า 0.01 ให้ค่าน้าหนัก
เท่ากับ 0.25 เป็นต้น
รวมถึงเกณฑ์ของ สมศ . ข้อ 3-5 ซึ่งผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ได้มีการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ หากผลงาน มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่งจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ TCI จะได้ค่าน้าหนัก 0.75 เป็น
ต้น
ในส่วนผลงานสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จะมีเกณฑ์การ
พิจารณาระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ ผลงานมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ TCI จะได้ค่าน้าหนักอยู่
ที่ 0.25 เป็นต้น
สาหรับผู้สร้างสรรค์งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ มีเกณฑ์กาหนดคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
ดังนี้ หากผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCIจะได้ค่าน้าหนัก 0.25 เป็นต้น
วารสารวิชาการระดับชาติสาหรับการตีพิมพ์ผล งานวิจัยของผู้รับทุน คปก . ซึ่งได้ดาเนินโครงการ การ
ประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI และได้แจ้งให้วารสารเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ใช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม 2555 เนื่องจากการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ได้ทาอย่างมีหลักเกณฑ์ทาง
วิชาการ ซึ่งครอบคลุมวารสารวิชาการเกือบทั้งหมดในประเทศ ทาง คปก. พิจารณาเห็นสมควรรับวารสารในกลุ่มที่
1 ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ
สาหรับวารสารที่ คปก . รับรองและประกาศว่าเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ หากวารสารไม่ ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI ในการประเมินครั้งนี้ คปก . จะอนุโลมถือว่าเป็นวารสารวิชาการระดับชาติต่อไปเป็นเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ TCI ประกาศผลการประเมินแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 18 สิงหาคม 2554
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI
3.1.1 ข้อมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ในปี 2554 วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ มีจานวนทั้งหมด 239 รายการ มีจานวนฉบับ
ทั้งหมด 680 ฉบับ จานวนฉบับที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล 244 ฉบับ จานวนที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าสู่
ฐาน 84 ฉบับ และจานวนไม่ได้รับความอนุเคราะห์ตัวเล่ม 352 ฉบับ
3.1.2ข้อมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในปี 2554 วารสารสาขามนุษยศาสตร์ฯ มีจานวนทั้งหมด 240 รายการ มีจา นวนฉบับ
ทั้งหมด 716 ฉบับ จานวนฉบับที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล 186 ฉบับ จานวนที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าสู่
ฐาน 41 ฉบับ และจานวนไม่ได้รับความอนุเคราะห์ตัวเล่ม 489 ฉบับ ซึ่งทาง มธ . จะเร่งรัด
ติดตามฉบับที่ขาดมาบันทึกภายหลังผ่านวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยไปแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ประจาปี พ.ศ. 2555
ศูนย์ TCI มีการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ทั้งหมด โดยทางศูนย์จะเริ่มมีการประเมิน
คุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เดือน มกราคม พ .ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยได้กาหนดและแบ่ง
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารออกเป็นเกณฑ์คุณภาพวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกณฑ์
คุณภาพวารสารด้านมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารวิชาการ
ไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ผ่านกระบวนการประเมินและจัดกลุ่มของวารสารไทย
ซึ่งเกณฑ์ ดังกล่าว แบ่งออกได้ 2 สาขา ได้แก่
เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย
เกณฑ์หลัก
ข้อ 1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุ ณวุฒิ (peer review)
ข้อ 2. วารสารมีกาหนดออกตรงเวลาล่าช้าไม่เกิน 2 ฉบับ หรือ 1 ฉบับ(กรณีวารสารตีพิมพ์ฉบับ
เดียวต่อปี)
เกณฑ์รอง
ข้อ 1. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 2 วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
ข้อ 3. วารสารมีการกาหนดกติกา(Policy) และรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
ข้อ 4. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
ข้อ 5. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
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ข้อ 6. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน (Format)
ข้อ 7. วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสาร หรือมีระบบการส่งบทความออนไลน์ และมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัย
การประเมินจัดกลุ่มวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 1 วารสารผ่านการรับรองคุณภาพ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และผ่า นเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ (คปก. รับรอง)
กลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์ที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และผ่านเกณฑ์รอง 1-3 ข้อ
(คปก. ไม่รับรอง)
กลุ่มที่ 3 วารสารไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และจะไม่ไ ด้อยุ่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก จนกว่าจะปรับปรุงคุณภาพ
(รวมถึงวารสารที่ไม่ได้รับการประเมิน)
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกณฑ์หลัก
ข้อ 1. วารสารมีกาหนดออกตรงเวลาโดยล่าช้าไม่เกิน 2 ฉบับ หรือ 1 ฉบับ
(กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ฉบับเดียวต่อปี)
ข้อ 2. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ข้อ 3. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี
เกณฑ์รอง
ข้อ 1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
ข้อ 2. วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
ข้อ 3. วารสารมีการกาหนดกติกา(Policy) และรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
ข้อ 4. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
ข้อ 5. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน(Format)
ข้อ 6. วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสาร หรือมีระบบการส่งบทความออนไลน์
และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
การประเมินจัดกลุ่มวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 1 วารสารผ่านการรับรองคุณภาพ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ
(คปก. จะรับรองก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์รอง ข้อ 1 ด้วย)
กลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์ที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และผ่านเกณฑ์รอง 1-3 ข้อ
(คปก. ไม่รับรอง)
กลุ่มที่ 3 วารสารไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และจะไม่ได้อยุ่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก จนกว่าจะปรับปรุงคุณภาพ
(รวมถึงวารสารที่ไม่ได้รับการประเมิน)
สรุปจานวนวารสารที่ได้รับการเพื่อการประเมินคุณภาพวารสา รวิชการในฐานข้อมูล TCI ซึ่ง สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งวารสารเข้าประเมินทั้งหมด 221 รายชื่อ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งวารสารเข้าประเมินทั้งหมด 235 รายชื่อ รวมทั้งหมด 456 รายชื่อ คิดเป็น ร้อยละ 49.78 (ข้อมูล ณ วันที่ 6
มกราคม 2555) โดยขั้นตอนก ารประเมินนั้นทาง มจธ . จะจัดประชุมพิจารณาจากรายชื่อวารสารที่ขอรับการ
ประเมินทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ฯ และมนุษยศาสตร์ฯ ในช่วงวันที่ 18-20 มกราคม 2555 และหลังจากประเมิน
เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งวารสารทางสาขามนุษยศาสตร์ฯ มาให้ทาง มธ. พิจารณา ตรวจสอบคุณภาพซ้าอีกรอบหนึ่ง
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ภายในวันที่ 23 มกราคม โดยจะใช้เวลาในการประเมินซ้า ประมาณ 1 สัปดาห์ และจะรวบรวมวารสารทั้ง 2 สาขา
ส่งผลให้กับทาง สกว. ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลการประเมินฯ ประมาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 บนหน้าเว็บไซต์
ของ TCI ทางด้าน มจธ. และ มธ. จะต้องจัดตั้งทีมตอบข้อสงสัย หลังจ ากการประกาศผลประเมินไปแล้ว เพื่อตอบ
ข้อสงสัย สาหรับการประเมินว่าทาไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดตามมาด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
โครงการคลังสมองฯ ต้องการงานวิจัยต่างๆ ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารไทย อยู่ในฐาน TCI และเก็บตัวเล่มที่
สานักหอสมุด มธ. ประกอบด้วยเรื่อง ข้าว มันสัมปะหลัง การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ซึ่งทาง มธ . ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
วาระที่ 6 เรื่องกาหนดการประชุมครั้งต่อไป
เวลาปิดประชุม 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นายศุภณัฐ เดชวิถี
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