รายงานการประชุม
โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ครั้งที่ 3/2551
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
………………………………
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
 นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
 นางพงษ์จันทร์ ชุณหะวัณ
 นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
 นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
 นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
 นายวุฒิสิทธ์ ย่อชัย
 นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การจัดทารายงานการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
คุณธีระศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้จัดทารายงานการประชุมเพื่อ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย และได้จัดส่งให้กับผู้สนับสนุนทุนจัดประชุมเครือข่ายระดับชาติ (CHENET-MET-NAT) ประจาปี 2550 คือ สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุ คลากร สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551
มติที่ประชุม : รับทราบ
………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 คุณบุญรัตน์ บุญรัศมี โปรแกรมเมอร์ประจาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ลาออก
คุณธีระศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณบุญรัตน์ บุญรัศมี โปรแกรมเมอร์ประจาศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสาร
ไทยได้ลาออก เพื่อไปศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2551 ขณะนี้ศนู ย์ฯ อยู่ในระหว่างคัดเลือกบุคคลเพื่อมา
ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยได้ให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มจธ. ทาการคัดเลือกตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ไป
ระหว่างนี้ขอให้สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ช่วยหาบุคลากรจาก มธ. ทีอ่ าจจะปฏิบัติหน้าที่
แทนได้ และขอให้คุณปรียานุช จัดทาหนังสือถึง ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สทบ.) เปิดสอบบรรจุพนักงาน
ในช่วงเดือน ต.ค-พ.ย. 51

มติที่ประชุม :
1. รับทราบ
2. อ.ณรงค์ฤทธิ์ ฝากให้ทาง สานักหอสมุด มธ. ช่วยหาบุคคลที่มีความสามารถในการเป็น
โปรแกรมเมอร์ของศูนย์ฯ เพื่อให้มาสัมภาษณ์และสมัครเป็นพนักงาน ในตาแหน่งนักคอมพิวเตอร์
3. คุณปรียานุช ทาหนังสือแจ้งทาง สทบ. ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เปิดสอบบรรจุพนักงานตาแหน่ง
นักคอมพิวเตอร์
………………………………………………………………………………………………………………………
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551
คุณธีระศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 และมีการแก้ไขในหน้าที่ 1 โดยแก้ไข
ชื่อของ “ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี(ศสท.) หรือ TechnicalInformationAccessCenter (TIAC)” เป็น
“ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science and Technology Knowledge Center (STKC)”
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณศรีจันทร์ รายงานความคืบหน้าของการบันทึกข้อมูลของวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ดาเนินการบันทึกข้อมูลของวารสารไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2549-2550 ลงในฐานข้อมูล TCI ดังนี้
 ข้อมูลวารสารจานวน 97 ชื่อเรื่อง
 ข้อมูลบทความจานวน 3,296 บทความ
 ข้อมูลรายการอ้างอิงประเภทบทความวารสารจานวน 10,498 รายการ
นอกจากนี้ คุณศรีจันทร์ ยังได้รายงานอีกว่ามีวารสารที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2549-2550 ที่ยังไม่ได้รับตัวเล่มอีก
จานวน 80 ฉบับ ซึ่ งทางสานั กหอสมุด มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่างหนังสือขอรับตัวเล่ มวารสารจากกอง
บรรณาธิการของแต่ละวารสารต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ได้แนะนาให้ทาง มจธ.
ปรับปรุงหนังสือขอความอนุเคราะห์ตัวเล่มวารสาร โดยใช้หนังสือของสานักหอสมุด มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
แบบอย่าง แต่ควรใช้หัวกระดาษของศูนย์ TCI เพื่อให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
มติที่ประชุม :
1. มอบหมายให้คุณวุฒิสิทธิ์ และ คุณธีระศักดิ์ ปรับปรุงหนังสือขอความอนุเคราะห์ตัวเล่มวารสารของศูนย์
TCI มจธ.

2. ขอให้สานักหอสมุด มธ. ใช้หัวกระดาษของศูนย์ TCI ในการพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ตัวเล่ม
วารสารแทน โดยมอบให้คุณธีระศักดิ์ส่งไฟล์ให้ มธ.
………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณศรีจันทร์ รายงานถึงปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมูลของวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้
 ไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้
 ไม่สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิงได้
 ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา
คุณวุฒิสิทธิ์ ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นว่า ให้บันทึกข้อมูลบทความของวารสารก่อนจากนั้นถึงจะทาการ
บัน ทึ กข้อมูล รายการอ้า งอิง โดยผู้ ที่ ทาการบั นทึ กรายการอ้า งอิง ควรเป็ นผู้ ที่ มี ความช านาญในการบัน ทึ กข้อมู ล
เนื่องจาก Server มีปัญหาทาให้ยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการอ้างอิงได้
มติที่ประชุม : มอบหมายให้คุณธีระศักดิ์ และ ดร.นงเยาว์ ติดตามเรื่องการขอความอนุเคราะห์ Server เพื่อแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 การปรับปรุงเวบไซต์ของศูนย์ TCI และการติดตามเรื่อง Server ของศูนย์ฯ
คุณธีระศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณบุญรัตน์ บุญรัศมี ได้ดาเนินการปรับปรุงเวบไซต์ของศูนย์ฯ ใน
ส่วนของการสืบค้นข้อมูล โดยได้เพิ่มข้อความระบุว่าไม่สามารถใช้แป้น “Enter” ในการสืบค้นข้อมูลได้ โดยให้ใช้เม้า
คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เพื่อทาการสืบค้นข้อมูล และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ต้ องการให้มีการ Update รายชื่อวารสารล่าสุดที่ส่ง
ตัวเล่มให้กับศูนย์ฯ บนเวบไซต์ของศูนย์ TCI เพื่อเป็นการกระตุ้นให้วารสารอื่นๆ ได้เห็นถึงความตรงต่อเวลาของ
วารสาร
สาหรับความคืบหน้าในการขอความอนุเคราะห์ Server จากสานักคอมพิวเตอร์ มจธ. นั้น ขณะนี้ ดร.ณรงค์
ฤทธิ์ ได้หารือกับ ดร.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว โดยสานักคอมพิวเตอร์ ได้
อนุมัติในหลักการในการให้ความอนุเคราะห์ Server กับศูนย์ฯ TCI แต่สานักคอมพิวเตอร์ขอเวลาในการจัดเตรียม
Server รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บ จากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคประสานงานกับทางศูนย์ฯ ต่อไป
มติที่ประชุม : มอบหมายให้คุณธีระศักดิ์ ติดต่อคุณบุญรัตน์ ในการปรับปรุงเวบไซต์ และ ดร.นงเยาว์ ติดตาม
ความก้าวหน้าเรื่อง Server กับสานักคอมพิวเตอร์ มจธ.
………………………………………………………………………………………………………………………
วาระที่ 4 การพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ TCI หลังจากการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารไทย

คุณธีระศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 3 ถึงการดาเนินงานของศูนย์ TCI ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่าศูนย์ TCI
ควรปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูลและการแสดงผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรพัฒนาฐานข้อมูลผู้เขียน
บทความและสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก Peer review นอกจากนี้ควรทาการแยก
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกจากวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับประเด็นที่
ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องการให้ศูนย์ TCI ดาเนินการก่อนมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่
1) การปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูลและการแสดงผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เขียนบทความและสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก
Peer review
3) สถาบั นหลายแห่ง ควรร่ว มมื อกัน รับ ผิด ชอบในการผลิ ตวารสารในสาขาวิ ช าที่ สถาบัน นั้น ๆ มี ความ
เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นว่าศูนย์ TCI ควรดาเนินการปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูลและการแสดงผลให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมีการจัดประชุมในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้วงการวิชาการไทยเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการให้มากยิ่งขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………
วาระที่ 5 ร่างรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณธีระศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ของโครงการจัดทา
ฐานข้อมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยศูนย์ฯ จะต้องจัดส่ง
รายงานความก้าวหน้าให้กับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) พร้อมทั้งนาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงานให้กับแหล่งทุนทั้งสองต่อไป
มติที่ประชุม : มอบหมายให้สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทาร่างรายงานความก้าวหน้าและเตรียมไฟล์
นาเสนอความก้าวหน้าให้กับ สกว. และ สกอ.
………………………………………………………………………………………………………………………
วาระที่ 6 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10:00 น. ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
………………………………………………………………………………………………………………………
ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ และ คุณธีระศักดิ์ หมากผิน

