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 นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 คุณธีระศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการขอตาแหน่งทางวิชาการเดิมเป็น
สาขา Information Science เปลี่ยนเป็นสาขา Biometrics
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คุณศรีจันทร์ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / 2552 วันที่ 1 พฤษภาคม 2552
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / 2552 วันที่ 1 พฤษภาคม 2552
2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2552 วันที่ 5 มิถุนายน 2552 มีรายละเอียดการแก้ไข
ดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดสุดท้าย แก้ไขคาว่า ศุนย์ เป็น ศูนย์

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2552 วันที่ 5 มิถุนายน 2552
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
3.1.1 สรุปสถานภาพวารสารของวารสารสาขาวิทย์ฯในฐานข้อมูล TCI
คุณวุฒิสิทธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสถานภาพของวารสารสาขาวิทย์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2550 จานวน 136 ชื่อ เป็นจานวน 427 ฉบับ บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล 337 ฉบับ ขาด 90 ฉบับ
ปี 2551 จานวน 164 ชื่อ เป็นจานวน 510 ฉบับ บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล 422 ฉบับ ขาด 88 ฉบับ
3.1.2 สรุปสถานภาพวารสารของวารสารสาขามนุษย์ฯในฐานข้อมูล TCI
คุณวนิดา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสถานภาพของวารสารสาขามนุษย์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2550 จานวน 163 ชื่อ เป็นจานวน 352 ฉบับ บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล 352ฉบับ
ปี 2551 จานวน 183 ชื่อ เป็นจานวน 407 ฉบับ บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล 102 ฉบับ ขาด 116 ฉบับ
มติที่ประชุม : เสนอให้ทาจดหมายขอตัวเล่มวารสารสาขามนุษยศาสตร์ฯ ที่ไม่มีตัวเล่มไปกองบรรณาธิการของ
วารสารแต่ละชื่อ
3.2 ปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
นางสาววนิดา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องปัญหาของการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารชือ่ ครุศาสตร์ ปี
35 ฉบับที่ 2 (2549)ไม่สามารถทาการบันทึกข้อมูลฉบับของวารสารดังกล่าวได้
มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้สันติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแก้ไขข้อมูล
3.3 การปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ TCI
คุณสันตินาเสนอเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์ TCI ในรายละเอียดต่าง ๆ ของเว็บไซต์
มติที่ประชุม :1. รับทราบและมอบหมายให้สันติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแก้ไขข้อมูล
2. คุณธีระศักดิ์ขอให้ทางสานักหอสมุด ส่งข้อมูล e-mail และเบอร์โทรศัพท์ของ
คณะกรรมการของสานักหอสมุดฯ เพื่อนาไปเป็นของมูลในการลงรายละเอียดทางเว็บไซต์

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 4 ร่วมมือกับ SCOPUS

คุณศรีจันทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการเปลี่ยนวิทยากรที่บรรยายในวันที่ 21 สิงหาคม 2552
ในช่วงการเสวนาและระดมสมอง เดิมเป็น ผศ.ดร.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ บรรณาธิการบริหาร วารสารวิจัยและ
สาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง มาเป็น ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
บรรณาธิการวารสารวิทยาสาร
เกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ โดยให้ ผศ.ดร.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ มาบรรยายในฐานะนักวิจัยแทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การนาเสนอโปรแกรม Integration Platform สาหรับจัดทาวารสารอิเลกทรอนิกส์ (e-journal) โดย
นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
คุณสันตินาเสนอโปรแกรม Integration Platform วิธีการและขั้นตอนสาหรับการจัดทาวารสารอิเลก
ทรอนิกส์ (e-journal) ในรูปแบบ Powerpoint (ตามเอกสารแนบในที่ประชุม)
มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้สันติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแก้ไขข้อมูล
4.3 การประกาศค่า Impact Factors ประจาปี พ.ศ. 2551
คุณธีระศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 มีการประกาศค่า Impact
Factor ประจาปี พ.ศ. 2551 ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ ส่วนสาขามนุษยศาสตร์ฯ ขอให้บันทึกข้อมูล
ของวารสารในปี 2551 ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2552 เพื่อประกาศค่า Impact Factor ประจาปี พ.ศ.
2551 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยให้เวลา 4 เดือน คือ กรกฎาคม –ตุลาคม 2552 สาหรับในการติดตาม
และบันทึกข้อมูลของวารสาร ของปี 2550 และ 2551 เพื่อนาข้อมูลมาคานวณค่า Impact Factor
มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้คุณวนิดา เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและดูแลการบันทึกข้อมูล
ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์ฯ ของปี 2551
วาระที่ 5 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ปิดประชุมเวลา .......เวลา 15.20 น...........
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ

