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วาระท 1 ประธานแจงเพอทราบ
นางสาวสภาพร รกษาการผอ2านวยการศนยบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย" (ศวท.)กล+าว
ขอบคณและตอนรบผเขาร+วมประชมจากเคร=อข+ายท"3มาประชมในวนน"0 โดยแจงวตถประสงคการประชมคร0งน"0 ค=อ ศนย
บรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย" (ศวท.) ขอยตการด2าเนนการโครงการ Journal Link หลงจากรบมอบมา
ด2าเนนการอย+างเป&นทางการ ต0งแต+ป" 2547 (รบด2าเนนการทางการเงนต0งแต+ป" 2543) เน=3องจากม"ขอขดของหลายประการ
และปญหาหลกค=อ ปญหาระบบเคร=3องแม+ข+าย (Server) ท"3ไม+สามารถพฒนาต+อยอดได เน=3องจากเป&นเทคโนโลย"เก+าเป&น
รหสปด ซ73งไม+สามารถพฒนาต+อยอดและแกไขได โดยรายละเอ"ยดต+างๆ ขอมอบหมายให นางรงสมา เพ&ชรเม&ดใหญ+
รกษาการหวหนางานบรการความรและหองสมด เป&นผรายงานช"0แจงใหแก+ท"3ประชมทราบ
มตทประชม รบทราบ
วาระท 2 เรองเพอทราบ
นางรงสมา กล+าวแจงท"3ประชมว+า ในการด2าเนนการโครงการ Journal Link ศนยบรการความรทาง
วทยาศาสตรและเทคโนโลย" ตองใชก2าลงบคลากรถ7ง 4 คน ในการบรหารจดการดแลและใชเวลาค+อนขางมากโดยในช+วงท"3
ผ+านมาม"ขอขดของหลก ๆ ของการด2าเนนงาน Journal Link 3 ขอ ค=อ

2.1 ปญหาระบบเครองแม%ข%าย
นายขนธศร เจาหนาท"3ระบบคอมพวเตอรรายงานว+า ระบบ Journal Link ไม+สามารถใชงานได
สาเหตเน=3องมาจากอปกรณ Hard Disk ช2ารด ซ73งเป&นอปกรณท"3ลาสมย หาอปกรณอ=3นมาทดแทนไดไม+สะดวกนก นอกจาก
น0นเคร=3องแม+ข+ายม"การก&ใชงานมาประมาณ 5 ป" ซ73งอายการใชงานดงกล+าวตองม"การปรบปรงใหด"ข70น ถาตองการใชงาน
ต+อไปในระยะยาว ขณะเด"ยวกนในส+วนของระบบปฏบตการท"3ใชเป&น Windows Server ร+น 2000 (ปจจบน 2008) ซ73งไม+ม"
การสนบสนนจากไมโครซอฟตต+อไปอ"กแลว หากตองม"การยายระบบ Journal Link เพ=3อใชระบบปฏบตการท"3สงข70น และ
ใชเคร=3องแม+ข+ายเคร=3องใหม+อาจจะตองม"การด2าเนนการทางเทคนคในการยายระบบ ซ73งทาง ศวท. ไม+สามารถท2าได
เน=3องจากไม+ไดเป&นผพฒนาระบบโปรแกรมและตดต0งจดการเคร=3องแม+ข+ายต0งแต+ตน
มตทประชม รบทราบ
2.2 ปญหาขอมลรายการชอวารสารไม%ทนสมย
นางสาวพรพรรณ รายงานปญหาขอมลรายการช=3อวารสารไม+ทนสมย เน=3องจากหองสมดสมาชกส+วน
ใหญ+ไม+ม"การปรบปรง แกไข เพ3มเตม ขอมลวารสารท"3หองสมดตนเองรบผดชอบในฐานขอมล Journal Link และม"วารสาร
เขามาในระบบกลาง Journal Link จ2านวนค+อนขางมาก เน=3องจากหองสมดสมาชกไม+ตรวจสอบวารสารในระบบว+าม"อย+
แลวหร=อไม+ อ"กท0งยงเพ3มเตมวารสารท"3ไม+เขาข+ายวชาการเขามาในระบบจ2านวนมาก ท2าใหใชเวลาในการตรวจสอบค+อน
ขางมาก
มตทประชม รบทราบ
2.3 การใชบรการสงส-าเนาบทความผ%านระบบ Journal Link ลดลง
นางรตนา รายงานว+า เน=3องจากปจจบนสามารถหาเอกสารฉบบเต&มเจากเว&ปไซตไดโดยไม+เส"ยค+าบรการ
(Open Access) และหองสมดหน+วยงานต+าง ๆ บอกรบ e-Journal อย+แลว จ7งท2าใหการใชบรการส2าเนาบทความผ+าน
ระบบ Journal Link ลดลง ดงเอกสารแนบ 1 ขอเสนอการยตโครงการ
มตทประชม รบทราบ
วาระท 3 เรองสบเนอง
สรปผลการประชมสมาชกเคร=อข+าย JL เม=3อวนท"3 20 กมภาพนธ 2552
นางรงสมา แจงว+า ศวท. ไดเคยสอบถามสมาชกเคร=อข+ายฯ ถ7งความจ2าเป&นและการคงอย+ของบรการ JL ซ73ง
สมาชกไดรบทราบและม"ประเด&นค2าถามต+างๆ ดงเอกสารแจก

มตทประชม รบทราบ
วาระท 4 เรองเพอพจารณา
4.1 การก7าหนดแนวทางการด7าเน8นการ
4.1.1 การหาเจาภาพใหม+เพ=3อบรหารจดการ JL ต+อไป
หลงจากท"3ประชมไดรบทราบขอขดของในประเด&นต+าง ๆ แลวน0น หน+วยงานท"3สนใจรบไปหาร=อ
ศ7กษาความเป&นไปได ในการรบด2าเนนการ ค=อ หอสมดคณะแพทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย (นางสาวปร"ยาพร
ฤกษพนย) และส2านกหอสมดและศนยสารสนเทศวทยาศาสตรและเทคโนโลย" กรมวทยาศาสตรบรการ (วศ.)กระทรวง
วทยาศาสตร (นางสาวเบญจภทร จาตรนตรศม") และนางศร"จนทร จนทรช"วะ ผอ2านวยการส2านกหอสมด มหาวทยาลย
ธรรมศาสตรรบน2าไปเร"ยนแจงใหแก+ สกว. ฐานะผใหทนวจยโครงการ JL มาต0งแต+ตน ท"3ประชมเห&นดวยว+าย3งว+าเป&นการด"
หากม"เจาภาพใหม+มากกว+า 1 แห+ง ใหท2าเป&นลกษณะ Mirror Site ค=อ ม"บรการ 2 แห+งพรอมกน
ท"3ประชมสรปว+า ใหก2าหนดเวลาการส+งมอบโครงการท"3ชดเจนภายในส0นเด=อนสงหาคม 2553
โดยใหท"มงาน ศวท. เป&นผตดตามประสานงาน ช+วยเหล=อ แนะน2า หน+วยงานเจาภาพใหม+จนเป&นผลส2าเร&จ
มตทประชม รบทราบและ ศวท. จะด-าเนนการประสานกบหน%วยงานทสนใจรบด-าเนนงาน
โครงการ JL ต%อไป
4.2 การด7าเน8นการของ ศวท. หล!งจากยต8โครงการ JL
4.2.1 การค=นเงนท"3ม"มลค+าตดคางในบตร PIN
นางรตนา รายงานว+า หลงจาก ศวท. ขอยตโครงการ JL แลว แต+ยงม"บตร PIN ท"3ม"มลค+าเหล=อ
อย+น0น จากการตรวจสอบเบ=0องตนบตร PIN ท"3ม"มลค+าเหล=ออย+ในบตร PIN ต0งแต+ช+วงป" 2001-2010 จ7งขอหาร=อว+าเห&นควร
ค=นเงนในบตร PIN ท"3มส" ถานภาพใชงานอย+ปจจบน และบตร PIN ท"3ม"มลค+าคางอย+ระหว+างป" 2009-2010 เท+าน0น สมาชก
เคร=อข+ายเห&นชอบ และท"3ประชมเสนอว+า ควรประชาสมพนธขอความแจงปดบรการบตร PIN ในเว&บไซตดวย นอกจากน"0ท"ม
งานจะด2าเนนการปดการเบกบตร PIN ในระบบฐานขอมลเพ=3อปองกนมใหบรรณารกษหองสมดเบกบตร PIN ไดอ"ก
มตทประชม

1. เห=นควรคนเงนบตร PIN ทมมลค%าคางอย%ป 2009-2010 เท%านDน
2. ประชาสมพนธEขอความแจงปดบรการบตร PIN ในเว=บไซตE

4.2.2 ศวท.ยงคงใหบรการส=บคนรายช=3อวารสารผ+านเว&บไซต
ขณะน"0 ศวท. ยงคงใหบรการส=บคนรายช=3อวารสารผ+านเว&บไซต www.journallink.or.th จนกว+า
เคร=3องแม+ข+ายขดของท"3ไม+สามารถแกไขได
มตทประชม รบทราบ

4.2.3 ศวท.ขอยกเลกการเพ3มขอมลใหม+และยตบรการส3งส2าเนาผ+านระบบบตร PIN
นางรงสมา แจงท"3ประชมรบทราบว+า ศวท. ขอยตการเพ3มขอมลใหม+และยตการใหบรการส3ง
ส2าเนาบทความผ+านระบบบตร PIN
มตทประชม

รบทราบ
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