รายงานการประชุม
โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ครั้งที่ 2 / 2553
วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
………………………………
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี







ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
นายธีระศักดิ์ หมากผิน
นายชาตรี วงศ์แก้ว
นายวุฒิสิทธ์ ย่อชัย
นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
นางสาวสมจิต จันทรพเนาว์
นายศุภณัฐ เดชวิถี




เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ข้อเสนอโครงการ TCI Phase 3
เนื่องจากโครงการ TCI Phase 2 จะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2553 ศูนย์ TCI จึงได้จัดทา
ข้อเสนอโครงการ TCI Phase 3 เสนอ สกว ไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ว ซึ่ง สกว เห็นชอบใน
หลักการ แต่ให้ปรับงบประมาณลงมา โดยไม่สนับสนุนค่า Server ดังนั้น สกว. จะให้การ
สนับสนุนโครงการ TCI Phase 3 แน่นอนแล้ว เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553 – มิถุนายน
2556
1.2 การมาบรรยายพิเศษของ ISI วันที่ 9 มิถุนายน 2553
ISI จะมาจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Journal Workshop 2010 ในวันที่ 9 มิถุนายน
2553 เวลา 9.30-17.30 น. ที่ สกว. โดยทางฝ่าย มจธ. จะไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 3 คน
และขอเรียนเชิญ มธ. ส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วยจานวน 2 คน
1.3 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การจัดตั้ง TCI ที่ประเทศ
เกาหลี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 โดยผู้สนับสนุนทุนคือ บริษัท Elsevier

1.4 มธ. แนะนาพนักงานใหม่ 1 คน คือ นายศุภณัฐ เดชวิถี ซึ่งเพิ่งจบการศึกษาจาก มข และอีกหนึ่ง
คนคือ นางสาวสมจิตร จันทรพเนาว์ ซึ่งทางานที่ห้องสมุด มธ มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งทั้งสองคนจะ
มาร่วมเป็นทีมงานในการดาเนินการ TCI ของ มธ.
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 5มีนาคม 2553 (เอกสารประกอบการ
ประชุม หมายเลข 1)
มติที่ประชุม ให้มีการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 ดังนี้
1. หน้า 1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ บรรทัดที่ 3 ให้แก้คาว่า “เสนอแนะให้ทาเป็นมุมเรื่องของ
ความเคลื่อนไหวของวารสาร/ข่าว (News)” เป็น “เสนอแนะให้มีรายละเอียดหรือหัวข้อที่แสดงความ
เคลื่อนไหวของวารสาร/ข่าว“
2. หน้า 1 บรรทัดที่ 2 จากข้างล่าง ให้เพิ่มคาว่า “ตัวอย่างของกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม“ เข้า
ไปหน้า คาว่า (Social Impact)
3. หน้า 2 บรรทัดที่ 1 แก้คาว่า (Universities Ranking) เป็น (University Ranking) และตัดคาว่า
“อ.ณรงค์ฤทธิ์ให้เก็บเป็นข้อมูลกรณีศึกษาของศูนย์ TCI” ออก
4. หน้า 2 บรรทัดที่ 3 และ 4 ตัดคาว่า (ของ สกอ.) ออก
5. หน้า 2 บรรทัดที่ 15 ตัดคาว่า “efficiently of online database” ออก แล้วเพิ่มคาว่า
“ผลกระทบของการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีต่องานวิจัย” เข้ามาแทน
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
3.1.1 ข้อมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มจธ. ได้รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าในปี 2552 มี
วารสารในฐานข้อมูลจานวน 181 รายการ โดยมีจานวนฉบับ 541 ฉบับ ซึ่งในจานวนนี้ได้บันทึกเข้าฐานข้อมูล
ไปแล้วจานวน 443 ฉบับ คิดเป็น 82% (ซึ่งตัวเลขนี้ น้อยกว่าข้อมูลปีที่แล้วเล็กน้อย ซึ่งมีจานวนฉบับของ
วารสารที่บันทึกเข้าไปในฐานข้อมูลจานวน 83%) ส่วนอีก 18% คือจานวนฉบับที่ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ตัว
เล่มเพราะอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)
3.1.2 ข้อมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มธ. ได้ร ายงานสถานภาพการบั น ทึกข้อมูล เข้าสู่ ฐ านข้อมูล ว่า ในเดือน มีนาคม 2553 ได้บันทึก
รายการวารสารจานวน 32 ชื่อเรื่อง จาแนกเป็นบทความจานวน 269 รายการ จานวนข้อมูลการอ้างอิงวารสาร
101 รายการ การอ้างอิงหนั งสื อ 795 รายการ การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ จานวน 237 รายการ การ อ้างอิง

รายงานการวิจัย 56 รายการ และการอ้างอิงอื่นๆ 6 รายการ นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – เมษายน 2553
มธ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3)
มติ ที่ ป ระชุ ม : มธ. ควรจั ด ท าสรุ ป ความก้ า วหน้ า สถานภาพการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบเดี ย วกั บ ที่ มจธ
ดาเนินการ ซึ่งมีการนาเสนอภาพย้อนหลัง 3 ปี ทั้งในด้านจานวนวารสารทั้งหมด จานวนฉบับทั้งหมด จานวน
ฉบับที่บันทึกเข้าฐานข้อมูล พร้อมค่าร้อยละ และจานวนฉบับที่ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ตัวเล่ม นอกจากนี้ ยังมี
รายละเอียดของวารสารที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล ทั้งในด้านจานวนฉบับ จานวนบทความ และจานวนรายการ
อ้างอิง
3.2 การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ TCI สาขาสังคมฯ งวดที่ 4
ขอให้ มธ. จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ TCI สาขาสังคมฯ มาที่ มจธ. เพื่อจักได้รวมเล่ม
เข้ากับรายงานของ มจธ แล้วจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยัง สกว ต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างกาหนดการจัดประชุมวิชาการวารสารไทยครั้งที่ 5 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4)
มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขร่างดังกล่าว ดังนี้
ช่วงเช้า หลังพิธีเปิด เป็นการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย : การ
บริหารจัดการแลลอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ ศ ดร ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และดร บุญหงส์
จงคิด บรรณาธิการวารสาร Thammasart
หัวข้อ “รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไทยบนเวทีโลก” ให้เปลี่ยนหัวข้อเป็น “แนวทางการพัฒนา
ฐานข้อมูล TCI“ โดย ดร นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และคุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
หลังอาหารกลางวัน ให้เปลี่ยนหัวข้อเป็น “ประสบการณ์ในการทาวารสารร่วมกันของบรรณาธิการ
วารสารมืออาชีพ“ โดยบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ (ดร มนตรี) และบรรณาธิการวารสารพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดาเนินรายการโดย ศ ดร ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หลังอาหารว่างช่วงบ่าย ให้ปรับรายการเป็น “การรายงานสถานภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI”
โดย ผศ ธีระศักดิ์ หมากผิน คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ และ คุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ รายการนี้ นอกจาก
รายงานสถานภาพแล้ว ควรเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานด้วย เช่น การคัด เลือกวารสารเข้าสู่
ฐานข้อมูล การ reject วารสาร การติดตามตัวเล่ม เป็นต้น
4.2 ร่างการประชุม Research Cluster Exploration Conference 2010 (เอกสารประกอบการ
ประชุม หมายเลข 5) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดขึ้น 2 วัน โดยในวันแรกจะเป็น Plenary

session จะมีโปรแกรมเรื่อง Forum for sharing experiences & best practices towards promoting
SEA research clusters ซึ่ง ศ ดร ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง Lessons learned
from Thailand Journal Citation Index (TCI) ส่วนวันที่ 2 เป็น Roundtable meeting เรื่อง
Promoting SEA Research Clusters และ ซึ่งศ ดร ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวด้วย จึงขอหารือว่า ประเด็นที่ควรนาเสนอควรมีเรื่องใดบ้าง
มติที่ประชุม ควรพิจารณารายละเอียดของโครงการ ซึ่งจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ คือ 30 เมษายน 2553
ก่อนต่อจากนั้นจึงมากาหนดรายละเอียดหัวข้อของ TCI
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
วาระที่ 6 เรื่องกาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปิดประชุมเวลา 12.00. น.
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้บันทึกรายงานการประชุม

