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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์ ให้
บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การก่อตั้งศูนย์ TCI ณ เมือง Quezon ประเทศฟิลิปปินส์ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติ
สมภพ กล่าวว่า ประเทศฟิลิปปินส์ ยังไม่มีฐานข้อมูลของประเทศ มีลักษณะการทาเหมือนประเทศไทยประมาณ
2 ปีที่แล้ว ทาง บริษัท Elsevier บอกให้ ทาฐานข้อมูลของในประเทศก่อน แล้วจึงพัฒนามาเป็น ECSAC of
Thailand ประเทศที่ 2 ที่น่าจะเป็น ECSAC คือ ประเทศเกาหลี สาหรั บประเทศมาเลเซียรอการสนับสนุนจาก
รัฐบาลเป็นปี ๆ ไป
2. คณะอนุ กรรมกา รชุดของ อ.เจตนา ของสกอ. ไม่ได้ดาเนินการต่อและมาดาเนินการต่อที่ สกว .
ประชุมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2554 ทางศูนย์ TCI ได้ส่ง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว กับเรื่องสถานภาพของวารสารสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ ส่งให้ อ . เจตนา เพื่อนาไปทาเกณฑ์ใหม่ ของการจัดกลุ่มวารสาร ในขณะนี้ การประกันคุณภาพ
ของ สมศ. สกอ. สกว. มีการกาหนดการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะได้คะแนน 0.25 ซึ่งใน
กรรมการชุด อ. เจตนา นี้ ประกอบด้วย อ . ปรัชญา จากข้อมูลสถานภา พของวารสารสาขามนุษยศาสตร์ฯ อ .
เจตนามีความสนใจรายการอ้างอิงประเภทหนังสือ
3. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ และคุณธีระศักดิ์ ไปพบกับ ศาสตราจารย์
MOED ที่ทาเรื่องเกี่ยวกับ SNIP (Source Normalise Impact Factor) ของ Scopus Netherlands ชื่นชมการ
จัดเก็บข้อมูลของ TCI ดีกว่าของจีน เห็นว่าเป็นช่องทางออก จะนาไปเสนอที่ Scopus เพื่อขึ้นบนฐานข้อมูล

1

4. การจัดส่งจดหมาย เรื่องเกณฑ์การประเมินวารสารในปี 2554 และจดหมายเชิญประชุมการพัฒนา
คุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 6 ให้กับกองบรรณาธิการวารสารทุกฉบับแล้ว (สาหรับการประชุมการพัฒนาคุณภาพ
วารสารไทย ใช้เกณฑ์เดิมในการประเมินผู้เข้าร่วมการประชุม)
5. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 อ.นงเยาว์และคุณธีระศักดิ์ เข้าร่วมการประชุมที่ สกอ . ที่มี อ.วิจารณ์
เป็นผู้นาเสนอความคิดในเรื่องของการทา PLoS (Public Library of Science) ได้แนวความคิดมาจาก PLoS
Journals ที่เป็น open access มีวารสารประมาณ 10 ชื่อที่มีการเผยแพร่ผลงาน เปลี่ยนเป็น Public Library
of Thailand หลักการคือ เป็นการรวบรวมผลงาน /บทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ลงตีพิมพ์ใน Public
Library of Thailand ให้คนทางานเพื่อสังคม เน้นการทาเรื่องยาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ให้สาหรับทุกคนได้อ่าน
ดร. สุเมธ รับในเรื่องหลักการและไปดาเนินการ
ของบประมาณ เริ่มการดาเนินงานโดยมีการแต่
งตั้ง
คณะกรรมการ การศึกษาการทางานของ PLoS มีการรวบรวมข้อมูลของผู้ทางานทางด้านสังคมเพื่อนามา
พิจารณาในการให้ตาแหน่งทางวิชาการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม : ให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ แก้ไขข้อที่ 2 เรื่องระบุตัวเลขให้ชัดเจนเป็น 766,000 บาท
แก้ไขข้อที่ 3 จาก .05 ให้เป็น 0.05
หน้าที่ 3 แก้ไขตัวเลขจาก .25 และ .05 ให้เป็น 0.25 และ 0.05
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
3.1.1 ข้อมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลจานวน 206 ชื่อ คิดเป็ นจานวน 556 ฉบับ ได้รับตัวเล่ม
ประมาณ 67% บันทึกข้อมูลแล้ว จานวน 101 ฉบับ (17%) ประกอบด้วยจานวนบทความ 1,240
บทความ จานวนรายการอ้างอิง 1,131 รายการ ยังไม่ได้บันทึกจานวน 299 ฉบับ (50%) ประกอบด้วย
จานวนบทความ 2,398 รายการ จานวนรายการอ้างอิง 2,055 รายการ ยังไม่ได้รับตัวเล่มประมาณ
196 ฉบับ (33%) ดาเนินการขอตัวเล่มวารสารไปแล้ว
วารสารที่ยุติการตีพิมพ์ คือ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.1.2 ข้อมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลจานวน 215 ชื่อ ประมาณการจานวน 553 ฉบับ ได้รับตัวเล่ม
และบันทึกจานวน 225 ฉบับ (22.21%) ยังไม่ได้รับตัวเล่มจา นวน 308 ฉบับ (57.8%)
จานวน
บทความวารสาร 2,237 รายการ จานวนรายการอ้างอิงประเภทบทความวารสาร 922 รายการ รายการ
อ้างอิงประเภทอื่นจานวน 6,211 รายการ
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มีวารสารที่เสนอเข้าฐานข้อมูล TCI จานวน 3 ชื่อ (กาลังพิจารณาอยู)่ คือ
- วารสารวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
- วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6
4.1.1 ตามกาหนดการได้เชิญ ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เป็นประธานในการเปิดประชุม
4.1.2 การมอบรางวัลของวารสาร มีเงินรางวัลจานวน 3,000 + 4,000 US รวมเป็น 7,000 US หัก
ค่าบริการจัดการในการดาเนินการจัดส่งข้อมูลประมาณ 1,000-2,000 US ที่เหลือไปเป็นเงินรางวัล คิดว่าจะไป
ขอ Scopus เพิ่มประมาณ 2,000 US ในขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาจานวน 80 รายชื่อ
สาหรับรางวัล International Journal Award มอบรางวัลโดย Mr. Younsuk Chi, Chief
Executive Officer, Elsevier

สาหรับรางวัล National Journal Award มอบรางวัลโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น สกอ.
4.1.3 การบรรยาย
 รางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ครั้งที่ 1 (เกณฑ์การประเมินวารสาร)
อ. ณรงค์ฤทธิ์ เป็นผู้บรรยายอธิบายเกณฑ์การประเมิน
 การจัดทาระบบ Online Journal System (OJS) ของวารสารไทยร่วมกัน
มอบให้ อ. นงเยาว์ และคุณธีระศักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบรรยาย
4.1.4 การจัดบอร์ดแสดงสถานภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI
มอบให้คุณวุฒิสิทธิ์ และคุณวนิดา รับผิดชอบในการจัดบอร์ดแสดงสถานภาพวารสาร
4.2 ข้อเสนอโครงการ “จัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2”
การส่งตัวโครงการ ระยะที่ 2 เพื่อให้มีทุนต่อในการรองรับ เพื่อให้ อ.วุฒิพงษ์ ดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม : มอบให้คุณวนิดา ส่งตัวโครงการ “จัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระยะที่ 2” ให้คุณธีระศักดิ์ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
4.3 การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI
ทางศูนย์ได้ดาเนินการส่งจดหมายให้กองบรรณาธิการไปแล้ว และแจ้งให้ทราบว่า ใช้บทความของ
วารสารในปี 2554 ในการประเมินวารสารทั้ง 2 สาขา และให้ทาอยู่ใน Powerpoint เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยครั้งที่ 6
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6 เรื่องกาหนดการประชุมครั้งต่อไป
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เวลาปิดประชุม.. 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ....นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
ผู้แก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุม .....นายศุภณัฐ เดชวิถี
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