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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แนะนาพิธีกรใหม่สาหรับการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5 คือ นางสาวกนกวรรณ บัวงาม (นก) และนางสาวภัทรรัตนา วายุบุตร
(แนน) บรรณารักษ์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบถึง
รายละเอียดของการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 10
กันยายนนี้ด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แจ้งรายละเอียดรวมถึงกาหนดการของการประชุมให้
พิธีกรได้ทราบว่า บรรยากาศภายในงานในช่วงเช้าใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงบ่าย
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้าง เพื่อให้เกียรติแก่สปอนเซอร์ของการจัดประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 17 สิงหาคม 2553 (เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 1)
มติที่ประชุม:
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
3.1.1 สถานภาพวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2553
มจธ. ได้รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าในปี
2553 มีวารสารในฐานข้อมูลจานวน 192 รายการ จานวน 554 ฉบับ ซึ่งได้บันทึกเข้าฐานข้อมูลไปแล้ว จานวน
13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 10 จานวนฉบับที่ยังไม่ได้บันทึกสู่ฐานข้อมูล จานวน 124 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 22
จ านวนฉบั บ ที่ ไม่ ไ ด้รั บ ความอนุ เ คราะห์ ตัว เล่ ม 430 ฉบั บ คิ ดเป็น ร้ อยละ 68 และวารสารที่บั น ทึก เข้ า สู่
ฐานข้อมูล มีจานวนบทความ 126บทความ และจานวนรายการอ้างอิง 116รายการ วารสารที่ยังไม่ได้รับตัว
เล่ม 71 ฉบับ
วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่ห ยุดตีพิมพ์ จานวน 7 รายการ ได้แก่ KMITL Science
Journal วารสารกีฏและสัตววิทยา วารสารพลังงาน วารสารมหิดล วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม วารสารพระ
จอมเกล้าลาดกระบัง และวารสารร่มไทรทอง
3.1.3สถานภาพวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2553
มธ. ได้รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าในปี
2553 มีวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล จานวน 197 รายการ จานวนฉบับทั้งหมด
493 ฉบับ จานวนฉบับที่บันทึกสู่ฐานข้อมูล 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.90 และจานวนฉบับที่ยังไม่ได้รับตัว
เล่ม 385 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 78.09 วารสารที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล จานวน 872 บทความ จานวนรายการ
อ้างอิง 1,194 รายการ
ทั้งนี้ทาง มธ. ได้ชี้แจงรายชื่อวารสารที่หยุดออก/ตีพิมพ์ คือ เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรโรฒ
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เริ่มต้นใหม่ และวารสารที่เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ
วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารสารสนเทศศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ฉบับที่
1 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
และรายชื่อวารสารใหม่ที่เสนอชื่อเข้าฐานข้อมูล TCI 6 รายชื่อ ได้แก่ 1.วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์ 2.วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3.วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 4.
วารสารประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 5.วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม และ6.วารสารสังคมศาสตร์
วิชาการ

มติที่ประชุม: วารสารที่เสนอเข้าร่วมโครงการ TCI ส่วนใหญ่นั้น เป็นของภาควิชา หรือคณะ ซึ่งอาจจะทาให้มี
คุณภาพไม่เพียงพอ หากเข้าร่วมกับ TCI อาจจะเกิดปัญหาได้ ดังนั้นทางอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ให้เสนอให้ยึดตาม
หลักเกณฑ์ของ TCI
3.3 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รายงานสถิติเว็บไซต์ TCI ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 – กรกฎาคม 2553 พบว่าในเดือน
สิงหาคม 2552 สถิติการเข้าใช้เว็บ TCI ตกลงไปมาก เนื่องจากเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค ซึ่งหลังจาก
แก้ไขแล้ว สถิติการเข้าใช้ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม และเว็บไซต์ TCI มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดในเดือน
กรกฎาคม 2553 โดยเฉพาะในวันที่ 17-18 เนื่องจากเป็นวันที่ประกาศค่า Impact Factor เฉลี่ย/ปี จานวน
1,500 คน(Unique IP)
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5
มจธ. ได้ชี้แจงรายละเอียดของกาหนดการจัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5 โดยในช่วงเช้า อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ จะเป็นผู้บรรยายในช่วงเช้า
นอกจากนี้ยังได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้
4.1.1 ผู้รับผิดชอบ การรับลงทะเบียนหน้างาน คือ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย และคุณอภินันท์
ไวยศิลป์
4.1.2 การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการจัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5 โดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอาจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดารง
สิน
4.1.3 พิธีกรกล่าวตอนรับ พร้อมทั้งแจ้งกาหนดการคราวๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง พร้อมทั้ง
แนะนาอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยไม่ต้องแนะนา
ประวัติส่วนตัว ประมาณ 5-10 นาที
4.1.4 จากนั้นอาจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดารงสิน รองผู้อานวยการ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม
4.1.5 เวลา 9.30 น. กล่าวรายงานสถานภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งปัญหา
ที่พบและแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ TCI โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ส่วนการพักรับประทานอาหารว่างจะเสริฟในที่ประชุม โดยอาจารย์นงเยาว์จะประสานงาน
กับทางโรงแรม ทางด้านผู้รับผิดชอบเดินไมค์ ให้แก่ผู้ที่มีคาถามและข้อสงสัย โดยให้พิธีกรช่วยแนะนาแก่ผู้มี
คาถามที่นั่งอยู่แถวกลางๆ ในห้องประชุม ให้ยกมือรอ เพื่อที่จะได้นาไมค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมได้สะดวกยิ่งขึ้น
เวลา 10.15 – 10.45 น. ทางอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ จะเป็นผู้บรรยายถึงหน้าที่ของ TCI ซึ่งมี
หน้าที่ดูแลฐานข้อมูล ดูแล Citation และดูแลการตีพิมพ์ พร้อมทั้งอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ คือ Online

Journal System (OJS)จะทาหน้าที่เสมือนเป็นสานักพิมพ์ และเป็นระบบจัดการวารสารให้มารวมกัน โดย
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ TCI นอกจากนี้อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ จะกล่าวสรุปถึงวารสารไทย,TCI, Integration
Platform และ Scopus
รวมถึงคุณภาพของวารสารไทยใน TCI ที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพ เพื่อ TCI สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ส่วนทางด้านวารสารที่ไม่มีคุณภาพ เช่น วารสารที่ไม่มีการ Peer Review จะต้องมีการประเมิน
ตรวจสอบและพิจารณาก่อนนาลงฐาน TCI เพื่อที่จะให้วารสารที่ออนไลน์มีคุณภาพที่ดี และสามารถนาไปสู่
ฐานข้อมูลสากลได้ เช่น Scopus, ISI เป็นต้น
นอกจากนี้ทางอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ยังชี้แจงรายละเอียดคราวๆ ดังนี้
TCI จะทาหน้าที่ดูแล Online Journals System (OJS)ที่เปรียบเสมือนสานักพิมพ์
(Publisher)จะเป็นผู้กาหนด Platform ต่างๆ ให้แก่ผู้สนใจเข้ามาร่วม โดยมี สกว. เป็นเจ้าของเซิฟเวอร์ ซึ่ง
Online Journals System (OJS) ของไทยที่ต้องการอยู่ใน Inter-Scopus จะมีคณะกรรมการเป็นผู้รับ
ตรวจสอบพิจารณา
TCI จะก้าวสู่ระดับ Asian (ACI)จะรวมบทคัดย่อภาษอังกฤษ และเนื้อหาฉบับเต็ม จะ
แบ่งเป็น 10 ภาษา โดย TCI กาลังพัฒนา OJS ซึง่ TCI จะเป็นผู้ช่วยผลักวารสารใน OJS เข้าสู่ Scopus
ครึ่งหลังในช่วงเช้า จะบรรยายแนวทางการใช้ Online Journals System (OJS)ในทาง
ปฏิบัติ โดย อาจารย์นงเยาว์ และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ และคุณ Inn Beng Lee ต้องการข้อเสนอแนะ และ
คาถาม จากการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานครั้งต่อๆ ไป
ในช่วงบ่าย จะเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยทาง TCI ได้เลือกวารสารมา 5 เรื่องแล้ว โดยได้
ประสานงานกับบรรณาธิการวารสารทั้ง 5 ชื่อเรื่องนี้ ได้แก่ ให้มาเป็นผู้ปฏิบัติในการนาวารสารเข้าฐานข้อมูล
Scopus โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง พร้อมทั้งอธิบายผู้ทรงคุณวุฒิ และเกณฑ์ที่จะใช้ จนถึงเวลาเลิกงาน
17.00 น.
เอกสารประกอบการประชุมขอให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กาหนดการภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการประชุม ประกอบไปด้วย กาหนดการ Power point ประกอบการบรรยาย
ของแต่ละท่าน, ประวัติของวิทยากร, ค่าดัชนีวารสารไทยปี 2552, ประวัติคณะกรรมการผู้ประเมินวารสาร
และประวัติของ TCI ตามลาดับ พร้อมทั้งมอบหมายให้ทาง มธ. เป็นผู้รับผิดชอบบันทึกวีดีโอ
ทางอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ได้ติดต่อประสานงานกับทางอาจารย์วุฒิพงศ์ในประเด็นของ
1. Training Editor (OJS)ที่จะต้องสร้าง Platform ขึ้นมา เพื่อที่จะใช้ OJS ร่วมกัน
2. Training Editor การพัฒนาวารสารไทยใน TCI ที่จะเอาเข้า Scopus
3. Training Reviewer ที่จะต้อง Training เพื่อนาวารสารไทยเข้าสู่ Scopus
4. สิ่งที่จะต้องลงทุน เช่น Server สถานที่ และการจัดประชุมให้แก่บรรณาธิการแต่
ละครั้ง โดยจะจัดทาโครงการมีระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี พร้อมทั้งจัดการประชุม Reviewer ในแต่ละภาคทั่ว
ประเทศ
การประกาศผลรางวัล TST Journal Awards รางวัลประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 International TST Award วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่
ในฐานข้อมูล Scopus 3 รางวัลมูลค่ารวม 1500 US
ประเภทที่ 2 National TST Award วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่มี
คุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ
วารสารที่มีสิทธิรับรางวัล
1. วารสารที่มีสิทธิรับรางวัลต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้บริหาร/นักวิจัย โดยกรอก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเสนอชื่อวารสารผ่านเว็บไซต์ตามเวลาที่กาหนด
2. วารสารที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นวารสารที่ผลิตในประเทศไทยและยังคง
ดาเนินการอยู่จนถึงเวลาที่มีการมอบรางวัล วารสารที่หยุดดาเนินการแล้วไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
1. เป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง (ดูย้อนหลัง 2 ปี)
2. เป็นวารสารที่มีรูปแบบต้นฉบับที่สม่าเสมอและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. มีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการมาจากหลากหลายประเทศหรือหลากหลาย
หน่วยงาน (เฉพาะสาหรับรางวัล International TST Award)
4. เป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมากจากหลากหลายประเทศ (เฉพาะรางวัล
International TST Award)
5. วารสารที่สมควรรับรางวัลต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะรางวัล National TST Award)
6. เป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมาจากหน่วยงานอื่นที่มิใช่หน่วยงานที่จัดทา
วารสารนั้น (เฉพาะสาหรับรางวัล National TST Award)
7. ต้องได้รับการอ้างอิงจากวารสารอื่นๆ อย่างน้อยในระดับชาติ
8. มีการจัดทาเว็บไซต์ที่มีข้อมูลพื้นฐานของวารสารครบถ้วนและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
9. วารสารเป็นที่ยอมรับจากวงการวิชาการในสาขานั้นๆ
**การถ่วงน้าหนักการพิจารณาต้องเป็นดุลยพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิและจานวนผู้สมัคร
กาหนดการเสนอชื่อและประกาศผล
1. หมดเขตรับการเสนอชื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2. ประกาศผลในการประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
ไทย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2554 (ประมาณเดือนเมษายน 2554)
วิธีการเสนอชื่อ
ทั้งนี้จะสามารถ Download เอกสารการเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ Http://tci.trf.or.th
ได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 30 ธ.ค.

ทาง มธ. มีหน้าที่รับผิดชอบทา Poster นาเสนอข้อมูลสถานภาพวารสารไทย ขนาดใหญ่
สวยงาม หรือตามความเหมาะสม และ มจธ. เป็นผู้รับผิดชอบทาใบปลิวแนบเอกสารการประชุม
มติที่ประชุม: เห็นว่าให้แก้ไขชื่อรางวัล TCI-SCOPUS-TRF THAI Journal Awards เดิมเป็น TST Journal
Awards และกาหนดชื่อรางวัลประเภทที่ 1 เป็น International TST Award และรางวัลประเภทที่ 2 เป็น
National TST Award
นอกจากนี้ทางอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ยังได้ทบทวนรายละเอียดการจัดเตรียมห้องประชุม ดังนี้
1. การจัดห้อง จัดแบบ Classroom โต๊ะ-เก้าอี้ VIP ด้านหน้า 2 แถว
2. โซฟาวางด้านข้างเวทีสาหรับพิธีเปิด
3. น้าชากาแฟ ขนมและน้าส้ม
4. บนเวที ช่วงเช้า – บ่าย ตั้งเก้าอี้ 3 ที่นั่ง พร้อมไมค์ 3 ตัว
5. Podium และไมค์สาหรับถามล่างเวที 4 ตัว
6. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม เช้า 230 คน++ บ่าย 200 คน break เสริฟในห้อง
7. จองห้องพัก พร้อมอาหารเช้า สาหรับทีม TCI 2 ห้อง
8. บอร์ดด้านหน้าห้องประชุม 5 บอร์ด
9. บอร์ด C-SACจานวน 3 บอร์ด
9.1 บอร์ด Impact Factor ปี 52 จานวน 1 บอร์ด
9.2 บอร์ดจัดกลุ่มวารสาร วิทย์ 6 สาขา/สหวิทยาการ 2 สาขา จานวน 1
บอร์ด
10. เตรียม Wireless Internet
มติที่ประชุม: แก้ไขกาหนดการ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5
ดังนี้
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5
9.15 – 9.30 กล่าวเปิดการประชุม โดย ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดารงสิน
9.30-10.00 บรรยายเรื่อง การพัฒนาวารสารไทยสู่มาตรฐานสากล
การพัฒนาวารสารไทยลงฐานข้อมูล TCI
การให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวารสารไทยที่มีคุณภาพเข้า Scopus
Asian Citation Index และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI
โดยศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
10.00 – 11.00 บรรยายการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (Open Journal System: OJS)

หลักการ และประโยชน์จากการใช้ OJS
แนวทางการใช้ OJS ในทางปฏิบัติ
โดยดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
11.00-12.00 บรรยายและฝึกปฏิบัติการนาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
เกณฑ์ใหม่ในการประเมินวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
สาธิต อบรมและฝึกปฏิบัติการนาวารสารเข้าฐานข้อมูลเข้าฐานข้อมูล Scopus
โดย Mr. Derrick Duncome
12.00- 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 ทดลองการนาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
14.45-16.00 ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองถึงแนวทางการพัฒนาวารสารไทยโดยทีม TCI
16.00-17.00 ผู้เข้าร่วมประชุมฝึกปฏิบัติ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมกับ สวทช. เรื่อง โครงการการอ้างอิงข้อมูลประเทศไทย (Citation Thailand) ซึ่งสาระการประชุม
เกี่ยวกับการอ้างอิงเว็บไซต์ของประเทศไทย ให้สามารถอ้างอิงเชิงวิชาการได้ ดังนั้นทางคุณศรีจันทร์ ได้เสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ถ้าให้ TCI พัฒนาต่อยอดให้เว็บไซต์ TCI ให้สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น การ
ถ่ายโอนข้อมูลไปโปรแกรม Endnote เป็นต้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องกาหนดการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

