รายงานการประชุม
โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ครั้งที่ 3/2552
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 10:00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิง่ แวดล้อมและวัสดุ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
………………………………
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
 นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
 นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
 นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
 นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
 นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
 นายวุฒิสิทธ์ ย่อชัย
 นายสันติ อิทธิฤทธิ์มช
ี ัย
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Journal Impact Factors / h-index กับ
การประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ มี ร ายรั บ จากค่ า ลงทะเบี ย น 360,000 บาท หัก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้อ มให้
มหาวิทยาลัย 22% จากเงินรายรับ เหลือเป็นกาไรเข้าศูนย์ TCI 51,400 บาท
1.2 ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าศูนย์ TCI กาลังดาเนินการให้ สทบ. มจธ. เปิดสอบตาแหน่ง นักคอมพิว เตอร์
เพื่อให้นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย สมัครเป็นพนักงานประจาของศูนย์ โดยการสอบสัมภาษณ์
วาระที่ 2เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดประชุมร่วมกับ Scopus
ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของความร่วมมือกับ Scopus ตั้งแต่ได้รับรางวัล
Young Scientist Award จาก Scopus รวมทั้งการไปบรรยายเรื่อง Impact factor และ h-index ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการซึ่งจัดที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยได้รับการสนับสนุนจาก Elsevier และได้พบและพูดคุยกับ Inn
Bing ซึ่งเป็น Manager ของ Elsevier ในเรื่องการดาเนินการเพื่อสนับสนุนวารสารไทยให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของ
Scopus จึงเป็นที่มาของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งศูนย์ TCI จะจัดพร้อมกับการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 4 ซึ่งศุนย์ TCI จัดเป็นประจาทุกปี

จากนั้น ประธานได้ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่างเอกสารโครงการและโปรแกรมการประชุม ซึ่งที่ประชุม
เสนอแนะให้มีการแก้ไข ดังนี้
หน้าแรก-ตัด “(โดยวิทยากรจาก ….)” ออกทุกบรรทัด
-เปลี่ยน SCOPUS เป็น สากล
-เพิ่ม “และการบริหารจัดการ” หลัง “คุณค่า …” ในหัวข้อย่อยที่ 2
-เปลี่ยนโลโก้ SCOPUS เป็นโลโก้ Elsevier
หลักการและเหตุผล บรรทัดที่ 7 เปลี่ยน “4 รายการ และ 9 รายการ” เป็น “จานวนหนึ่ง“ และเปลี่ยน
“ISI” เป็น “Thomson Reuters”
วัตถุประสงค์ เปลี่ยน “การสัมนา” เป็น “การประชุม“
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เปลี่ยน “การอบรม” เป็น การประชุม และเปลี่ยนข้อความเป็น “
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, “
วิทยากร ในส่วนที่เป็นบรรณาธิการวารสาร ประธานขอให้ทีม TCI ธรรมศาสตร์พิจารณาบรรณาธิการ
วารสารสาขาสังคมศาสตร์ 2 ท่าน เพื่อติดต่อมาเป็นวิทยากร และทีม มจธ. จะพิจารณาบรรณาธิการวารสารสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อติดต่อมาเป็นวิทยากร อีก 1 ท่าน
จานวนผู้เข้ารับการอบรม เปลี่ยน “อบรม” เป็น “ประชุม” และเปลี่ยนตัวเลข จาก “350 คน” เป็น
“250 คน”
ค่าลงทะเบียน เปลี่ยนข้อความเดิม เป็น “……………… “
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ข้อ 1 แยกเป็น 2 ข้อ โดยให้ตัดข้อความว่า “และทราบถึงการใช้
Integration platform สาหรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Scopus“ มาเป็นข้อ 2 แล้วเปลี่ยนข้อความ
เป็น “……………………..“
ในส่วนกาหนดการประชุม ให้แก้ คาว่า “สัมมนา” เป็น “ประชุม” ในทุกรายการ และในรายการที่มี
วิทยากรชาวต่างประเทศ ให้เพิ่มข้อความว่า “สรุปประเด็นเป็นภาษาไทยโดย “
2.2 การประกาศค่า TCI Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาปี พ.ศ. 2551
ประธานแจ้งว่า ศูนย์จะประกาศค่า TCI Impact Factor ในวันที่ 15 ก.ค.ของทุกปี พร้อมทั้งได้สอบถาม
สถานภาพบทความที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งคุณวุฒิสิทธิ์ ได้ให้รายละเอียดว่า ขณะนี้ ได้บันทึกข้อมูลวารสารและข้อมูล
การอ้างอิงของปี 2551 แล้ว 70% และสามารถใช้ข้อมูลในการคานวณค่า TCI Impact Factor ได้ทันเวลา ส่วน
วารสารสาขาสังคมศาสตร์นั้น ได้บันทึกข้อมูลการอ้างอิงเฉพาะของปี 2549-2550 ตามข้อเสนอโครงการ จึงไม่มีข้อมูล
การอ้างอิงในปี 2551 ในการคานวณค่า Impact Factor
2.3 การนาเสนอโปรแกรม Integration Platform
เลื่อนไปนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้คุณสันติ มีเวลาเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
การบ้านจาก สกอ. ในการประเมินวารสารสาขาสังคมศาสตร์ จากการที่ สกอ. ได้มอบหมายให้ศูนย์ TCI
ตรวจสอบคุณภาพวารสารสาขาสังคมศาสตร์ ตามเกณฑ์ ของกลุ่มประเทศยุโรป นั้น ประธานเสนอให้ มธ. ซึ่งเป็น

ผู้ดูแลวารสารสาขาสังคมศาสตร์ นาเสนอผลการประเมินในรูปตาราง โดยมีทั้งชื่อวารสาร และรายละเอียดของเกณฑ์
ที่ใช้ นาเสนอในหน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
มติที่ประชุม มธ. รับไปดาเนินการ
วาระที่ 4กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
มีวาระการประชุมดังนี้
4.1 เว็บไซด์ใหม่ ของ TCI กับการประกาศค่า Impact Factor 2008
4.2 การนาเสนอโปรแกรม Integration Platform
4.3 ความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมวิชาการร่วมกับ Elsevier

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางปรียานุช รัชตะหิรัญและ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร.

