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วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 แนะนําเจาหนาที่ TCI ใหม
1. ดร. สิทธิพงค มหาธนบดี ซึ่งเปนอาจารยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เสนอตัวมา
เปนอาสาสมัคร ชวยงาน TCI ในการจัดทําฐานขอมูล TCI และ ACI
2. นางสาวอุมาพร เย็บปก รับผิดชอบการบันทึกขอมูลวารสาร และการประเมินคุณภาพวารสาร
3. นายอานนท พงษใหญ รับผิดชอบการบันทึกขอมูลวารสาร และระบบ Thai JO
1.2 สกว. อนุมัติโครงการ “การพัฒนาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ระยะที่ 5”
โครงการการพัฒนาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ระยะที่ 5 เปนโครงการที่รวมการจัดทําวารสารดานวิทยและ
สังคมไวดวยกัน โดยจะตองรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน และมีกรรมการประเมิน TCI ทุก 6 เดือน มี
คณะกรรมการประเมิน 6 คน ที่มาจากทาง สกว. 3 คน และจาก TCI 3 คน (ตาม power point ที่นําเสนอใน
การประชุม) โดยสิ่งที่ สกว. ใหเพิ่มขอมูลในฐาน TCI คือ
ใหเพิ่มขอมูลบทคัดยอ (Abstract) ของบทความวารสารในฐาน TCI เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2557 โดยกําหนดวา
ภายในป พ.ศ. 2558 ใหมีขอมูลบทคัดยอของบทความวารสารใหมากที่สุด
สวนการนําเขารายการบรรณานุกรมที่เปนวิทยานิพนธ เฉพาะหลักสูตรปริญญาโท-เอก และตองมีผลงานตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ ในระยะตอไป
1.3 โครงการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
• สรุปเอกสารที่ไดรับเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ประกอบดวยวารสารที่อยูในฐาน
และวารสารใหมที่ตองการเขาฐาน (โดยคุณสุตพิชญชา ตามเอกสารแนบวาระที่ 1.3 )
 ประกาศผลการประเมินในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
 วารสารที่อยูในฐานที่ไมสงขอมูลเขาประเมินและสงมาไมทันในระยะเวลาที่กําหนด จะเปนวารสารที่อยู
ในกลุม 3
 การประเมินวารสารรอบถัดไป
- วารสารใหมรับเอกสารการประเมินระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธของทุกๆป
- วารสารในฐานขอมูล TCI (วารสารกลุม 2 และกลุม 3) สามารถสงเอกสารการประเมิน (ซอม)
ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
• คุณสันติ อธิบายวิธีการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI และแสดงตัวอยางการประเมินวารสาร
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มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล TCI
2.1.1 แจงขอมูลสถานภาพวารสารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานขอมูล TCI ที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2557
ไดรับเลมวารสารแลว 92% ของวารสารดานวิทย (โดยคุณวุฒิสิทธ ไดแสดงรายละเอียดตามเอกสารแนบ
วาระที่ 2.1)
2.1.2 แจงขอมูลสถานภาพวารสารสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในฐานขอมูล TCI ที่ตีพิมพในป พ.ศ.
2557 ไดรับเลมวารสารแลว 76.2% ของวารสารดานสังคม (โดยคุณวนิดา ไดแสดงรายละเอียดตาม
เอกสารแนบวาระที่ 2.2)
จากการบันทึกขอมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตรฯ พบวา รายการอางอิงประเภทบทความวารสารมี
จํานวนเพียง 1 สวนใน 10 สวน ของรายการอางอิงทุกประเภท และรายการอางอิงประเภทวิทยานิพนธ
หนังสือ มีขอมูลไมชัดเจน ทําใหตองเสียเวลาในการตรวจเช็คขอมูลกอนบันทึกขอมูลลงในฐาน TCI จึง
ขอเสนอใหมีการบันทึกขอมูลเฉพาะบทความวารสาร
 เปาหมายจํานวนวารสารทั้งหมด (วิทย+สังคม) ที่บันทึกเขาสูฐานขอมูลคือ 90% ของวารสารทั้งหมด
ในฐาน TCI
 กําหนดการประกาศคา Impact Factor
- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกาศ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกาศ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหคุณวุฒิสิทธ คุณอุมาพร และคุณอานนท รับผิดชอบการบันทึกขอมูล
บทความทางดานวิทยาศาสตร และคุณวนิดารับผิดชอบการบันทึกขอมูลบทความทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยหลังจากการบันทึกขอมูลรายการอางอิงวารสารทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังหมด
ครบ 10 ป จะทําการปรับเปลี่ยนการบันทึกขอมูลรายการอางอิงวารสารเฉพาะที่เปนการอางอิงจากบทความ
วารสารไทย
วาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อพิจารณา
3.1 โครงการ ASEAN Citation Index (ACI)
(นําเสนอโดย ดร. นงเยาว เปรมกมลเนตร ตาม power point ที่นําเสนอในการประชุม) ซึ่งขณะนี้อยูในชวงกําลัง
พัฒนาระบบฐานขอมูล
• หลักการหลักๆที่ Steering Committee ตกลงกัน คือสมาชิกมาจาก 10 ประเทศ ประเทศละ 2 คน
• วารสารที่เขาในฐานขอมูล ACI จะตองเปนวารสารจากประเทศอาเซียน หรือวารสารที่ตีพิมพเรื่องราวที่
เกี่ยวของกับประเทศในกลุมอาเซียน
• อาจารยศรีจันทร เสนอวาควรพิจารณาเรื่องการฝาก Server ไวกับ CAT ควรคํานึงถึงความเสถียรของการเขา
ใชเว็บไซด อาจจะพิจารณาการไปฝากไวกับ INET หรือมีศูนยกลาง 2 ที่ เชนใน ไทย 1 แหง หรือที่สิงคโปร 1
แหง สําหรับเทาที่ธรรมศาสตรเคยใช INET เว็บไซดไมเคยมีการลมเลย และการใช Server ที่มองเห็นภาษา
ถิ่น ตองรองรับในกรณีการเขาไปดูขอมูลจากประเทศอื่นๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
3.2 การพัฒนาระบบปองกันการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) สําหรับวารสารและงานวิชาการไทย
โดยคุณชาตรี ไดสรุปการทํางานรวมกับ NECTEC ซึ่งการรวมกันพัฒนาระบบ ทาง TCI จําเปนตองขอขอมูลจาก
วารสารเพื่อมอบให NECTEC โดย Editor จะไดประโยชนคือไดใชโปรแกรมฟรี และทาง TCI จะมีการฝกอบรม
การใชโปรแกรม เนื่องจากทาง NECTEC คิดคาลิขสิทธิ์ ที่ประชุมจึงปรึกษากันเกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุน ซึ่ง
ขณะนี้ยังไมชัดเจนในเรื่องแหลงทุน ไดแก สกว. สสส. ปตท. เปนตน โดยใหอาจารยศรีจันทรเปนประทานเพื่อขอ
ทุนในนามของ TCI กอนขอทุนใหทาง TCI ประเมินรายจาย 3-5 ป ที่ตองจายให NECTEC รวมถึงคาการจัด
อบรม กอนใชงานจริง และหลังจากระบบมีการปรับปรุงพัฒนา (ขณะใชงาน) ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให คุณ
ชาตรีนัดหมายประชุมรวมกับ NECTEC (ดร. ชูชาติ) และ TCI (ศ.ดร. ณรงคฤทธิ์ อ.ศรีจันทร ผศ. ธีระศักดิ์ คุณ
สันติ) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
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3.3 การประชุมเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9
เนื่องจากในการการประชุมประจําปเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 มีการเสวนาในเรื่อง Ways
ahead for Thai Journals ทาง TCI จึงคัดเลือกเพื่อเชิญใหบรรณาธิการวารสาร ดานวิทย (Walailak Journal
of Science and Technology) ดานการแพทย (Pacific Rim International Journal of Nursing Research)
และดานสังคม โดยที่ประชุมใหทางธรรมศาสตรเสนอชื่อบรรณาธิการวารสารดานสังคม 2 ชื่อ เพื่อเชิญเปนผู
เสวนา ของการประชุมประจําปของ TCI ครั้งที่ 9
ทั้งนี้ทางธรรมศาสตร ไดขอเลื่อนวันที่จัดประชุมฯ จากวันที่ 3-4 กันยายน 58 เปนวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ.
2558 เนือ่ งจากตรงกับวันจัดประชุมวิชาการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาตร
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
แนวทางการสรางความยั่งยืนใหกบั TCI
อาจารยศรีจันทร เสนอแนวทางการเก็บเงินจากวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI เปนคาเก็บรักษาขอมูลของวารสารใน
ฐานขอมูล หรืออาจจะเก็บเปนคาสมาชิก เก็บราคาตอหนา
ดร. นงเยาว เสนอใหมีการอบรมใหความรูกับ Editor ที่เปนวารสารใหมเวียนไปตามภาคตางๆ หรือมีการจัดอบรม
หลักสูตรตางๆ ตามความตองการของบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสาร โดยจะเก็บคาใชจายในการอบรมให
ความรู และใหนําเรื่องนี้เขาไปพูดในการประชุมประจําปของ TCI ครั้งที่ 9
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วาระที่ 5 เรื่องกําหนดการประชุมครัง้ ตอไป
ที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ผูบันทึกรายงานการประชุม นางสาวอุมาพร เย็บปก
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