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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 โครงการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
-ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารบนเว็บไซตในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
-การแบงกลุมคะแนนวารสาร แบงออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 มีคะแนนอยูระหวาง 15-20 คะแนน
กลุมที่ 2 มีคะแนนอยูระหวาง 10-14 คะแนน
กลุมที่ 3 มีคะแนนอยูระหวาง 0-9 คะแนน
-วารสารที่สงมาประเมินมีจํานวนทั้งหมด 444 รายการ แบงเปน 2 สาขา คือ
-สาขาวิทยาศาสตรฯ จํานวน
214 รายการ
-สาขามนุษยฯ จํานวน
230 รายการ
ผลการประเมินอยางไมเปนทางการ แบงออกเปนกลุมคะแนนตาง ๆ ดังนี้
-กลุมที่ 1 มีจํานวน 238 รายการ (สาขาวิทยาศาสตรฯ จํานวน 127 รายการ และสาขา
มนุษยฯ จํานวน 111 รายการ)
-กลุมที่ 2 มีจํานวน 180 รายการ
กลุมที่ 1-2 เปนกลุมที่ผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่สามารถลง
บทความในการขอตําแหนงทางวิชาการ และการเรียนจบการศึกษา

-กลุมที่ 3 มีจํานวน 121 รายการ (จํานวนที่ไมสงประเมินหรือลาชามี 95 รายการ และ
ไมผานการประเมิน มีจํานวน 26 รายการ)
ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อมา
พิจารณาตัวเลม เปรียบเทียบ และดูขอมูลของวารสาร ใหคณะกรรมการพิจารณาคนละ 3-4 รายการ ใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง วา วารสารดังกลาวควรมีการปรับเพิม่ หรือลดคะแนนลง
1.2 แนะนําบุคลากรใหมของสํานักหอสมุด ที่จะเขารวมการประชุมกับศูนย TCI
คุณกนกวรรณ บัวงาม เปนหัวหนาฝายสื่อสารองคกร ของสํานักหอสมุด และมีหลายเรื่องของ
ศูนย TCI ที่นานําขอมูลไปเผยแพรผานสื่อ ซึ่งทางคุณกนกวรรณ มีหนาที่รับผิดชอบในสวนนี้ และประสาน
งานกับบริษัท DC Consultants ที่ทางสํานักหอสมุด จางในการทําประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารตาง ๆ
ของสํานักหอสมุด
1.3 ศูนย TCI ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดน ของ สกว. ดานนโยบาย ประจําป ๒๕๕๗
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดพิธีมอบโลเกียรติยศ
ผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2557 ขึ้น ณ โรงแรม พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ในการนี้
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ไดรับโลเกียรติยศ ผลงานวิจัยเดนดานนโยบาย เรื่อง “การวิจัยและ
พัฒนาฐานขอมูลวารสารวิชาการในประเทศ และยกระดับวารสารไทย เขาสูมาตรฐานสากล โดยศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย(TCI)”
อาจารยณรงคฤทธิ์ ขอใหสงตัวแทนของหนวยงานเขารวมรับรางวัล 10 คน (มจธ. จํานวน 5 คน
และสํานักหอสมุด 5 คน) และมีการทําวีดีโอ เกี่ยวกับเรื่องที่มา และวิธีการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย
TCI ขึ้นเผยแพรบน Youtube ประมาณ 4-5 นาที
คุณศรีจันทร เสนอขอสงตัวแทนของบริษัท DC consultants ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการถายรูป
และทําขาวประชาสัมพันธการไดรับรางวัลของศูนย TCI
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล TCI
3.1.1 ขอมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คุณวุฒิสิทธิ์ รายงานขอมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตรฯ มีรายละเอียด ดังนี้
-มีจํานวนวารสารในฐานขอมูล ป พ.ศ. 2557 จํานวน
260 รายการ
-คิดเปนจํานวนฉบับทั้งหมด
818 ฉบับ
-ไดรับตัวเลมวารสารมาแลว
755 ฉบับ (92%)
-บันทึกขอมูลเขาฐาน TCI จํานวน
520 ฉบับ (69%)
(ดูรายละเอียดสถานภาพวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานขอมูล TCI ตามเอกสารแนบ
วาระที่ 2.1.1)

3.1.2 ขอมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คุณวนิดา รายงานขอมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตรฯ มีรายละเอียด ดังนี้
-มีจํานวนวารสารในฐานขอมูล ป พ.ศ. 2557 จํานวน
291 รายการ
-คิดเปนจํานวนฉบับทั้งหมด
626 ฉบับ
-ไดรับตัวเลมวารสารมาแลว
525 ฉบับ (83.9%)
-บันทึกขอมูลเขาฐาน TCI จํานวน
292 ฉบับ (46.7%)
(ดูรายละเอียดสถานภาพวารสารทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในฐานขอมูล TCI ตามเอกสารแนบ
วาระที่ 2.1.2)
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพัฒนาระบบปองกันการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) สําหรับวารสารและงานวิชาการไทย
คุณชาตรี รายงานความกาวหนาของโครงการ การพัฒนาระบบปองกันการโจรกรรมทางวิชาการ
(Plagiarism) สําหรับวารสารและงานวิชาการไทย ที่ศูนย TCI ทํารวมกับ ทีม อาจารยชูชาติ จาก NECTEC มี
รายละเอียดดังนี้
โครงการดังกลาวกําลังอยูในระหวางการปรับแกไขโครงการ โดยใหทีมอาจารยชูชาติ เปนผูเขียน
โครงการ ซึ่งทาง NECTEC ขอไมใสชื่อทีมทํางานในโครงการดังกลาว ให NECTEC อยูในฐานะเปนบริษัทรับจางทํา
โปรแกรม และตองการ Database ของวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ไปใช
คุณศรีจันทร ไดชี้แจงวา ในภาพรวมของ สวทช. ตองการเงิน โดยมีการตั้งเปาหมายใหทีมนักวิจัยมี
หนาที่หาเงินเขาหนวยงานเพื่อเปนการสนับสนุน สวทช. ในทางปฏิบัติทีมทํางานมีเงินเดือนสูงอยูแลว ประกอบกับ
ทางสวทช. มีหนวยงานที่รับผิดชอบในทางดานธุรกิจ ซึ่งมีหนาที่ในการดูแล และเจราจาตอรองอยูแลว จึงเปนเหตุผล
หนึ่งที่ไมสามารถใสชื่อทีมทํางานในโครงการดังกลาวได เหมือนกับที่ทํากับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใน
เรื่องของฐานขอมูลวิทยานิพนธ (MyCat) ที่ตองการนําขอมูลไปทําตอ เนื่องจากทีมของอาจารยชูชาติเปนทีม
ปฏิบัติการดานภาษา จึงตองการขอมูลจํานวนมาก เพื่อมาทํา OCR ของภาษาไทย ที่ขอมูลอยูในรูปแบบของไฟล PDF
ซึ่งยังไมมีทีมใดทําไดสมบูรณ จะมีลักษณะคลายกัน แตตางกันที่ทางสํานักหอสมุดฯ ไมมีลิขสิทธิ์ หมายความวา ใชได
อยางเดียว ไมมีสิทธิ์ไปแกไข ปรับปรุงตัว MyCat
อาจารยณรงคฤทธิ์ มอบหมายใหคุณชาตรี รีบติดตอประสานงานกับทีมอาจารยชูชาติ (NECTEC) ใน
การเขียนโครงการใหเสร็จ เพื่อที่จะทําเรื่องขอทุนจาก สกว. ประมาณเดือนพฤษภาคม และจะนําโครงการนี้ไปเสนอ
ในการประชุมเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 ประมาณเดือนกันยายน
4.2 การประชุมเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9
คุณธีระศักดิ์ รายงานเรื่องการประชุมเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยครั้งที่ 9 กําหนดการ
เหมือนเดิม เพิ่มในสวนของอาจารยชูชาติ เวลา 10.00 น. และเรื่องการติดตอกองบรรณาธิการวารสารยังไมได
ดําเนินการ
อาจารยณรงคฤทธิ์ เสนอวา ใหดูผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 กอน แลวคอยติดตอกอง
บรรณาธิการของวารสาร
4.3 โครงการ ASEAN Citation Index (ACI)

คุณชาตรี รายงานวา ฐานขอมูล ACI ยังไมมีเวลานําขอมูลเขาไปในระบบ เนื่องจากคุณสันติ ติดงาน
การประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 3
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6 เรื่องกําหนดการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอง
ประชุมสัตบงกช ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
ผูบันทึกรายงานการประชุม นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ

