
      รายงานการประช�มเคร�อข�าย Journal Link (JL)
ว!นท#$  28 กรกฎาคม 2553  เวลา 14.00 น.- 16.00 น.  

ห2องประช�ม CO 208 ช!5น 2 ส7าน!กงานกลาง สก.
อ�ทยานว8ทยาศาสตร;ประเทศไทย จ.ปท�มธาน#

_________________________________________________

ผ��เข�าประช�ม     

1. นางสาวส�ภาพร ชยธมมะปกรณ� ศ�นย�บร�การความร��ทางว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย" (ศวท.)

2. นางรงส�มา  เพ&ชรเม&ดใหญ+ ศวท.

3. นางสาวส�ทธ�วรรณ  แก�วศร" ศวท.

4. นางสาวพรพรรณ  บ�ญยะท�ม ศวท.

5. นายขนธ�ศ�ร�  อาทร ศวท.

6. นางรตนา ห�วยหงษ�ทอง ศวท.

7. อาจารย�สรว"ย�  ต0งวงศ�ถาวรก�จ หอสม�ดส�รตน� โอสถาน�เคราะห�  ม.กร�งเทพ

8. นางสาวดารารตน�  ก23าเสร�ฐ    หอสม�ดส�รตน� โอสถาน�เคราะห�  ม.กร�งเทพ

9. นางสาวหทยกานต�  วงศ�สวสด�5 ส2านกบรรณสารการพฒนา  น�ด�า

10. นางภาวณา  เขมะรตน� ส2านกบรรณสารการพฒนา  น�ด�า

11. นางสมน7ก มนสชยเก"ยรต�5 ส2านกหอสม�ดกลาง ม.หอการค�าไทย

12. นางสาวเบญจภทร� จาต�รนต�รศม" ส2านกหอสม�ดและศ�นย�สารสนเทศ ว.และ ท.

                   กรมว�ทยาศาสตร�บร�การ

13. นางนฤมล  พฤกษศ�ลป� ส2านกหอสม�ด ม.รงส�ต

14. นางสาวร��งท�พย�  ห+อวโนทยาน ห�องสม�ดกล�+มแพทย�ธรรมศาสตร� ม.ธรรมศาสตร�

15. นางสาวจรญญา  ศ�กว�ทช�ตพฒนา  ส2านกหอสม�ด ม.บ�รพา

16. นายอภ�ชย  อารยะเจร�ญชย ห�องสม�ดสตางค� มงคลส�ข  ม.มห�ดล

17. นางสาวดวงพร  โพธ�5บ�ตร ห�องสม�ดสตางค� มงคลส�ข  ม.มห�ดล

18. นางญาณภา  สมน7ก ห�องสม�ดศ�นย�รงส�ต ม.ธรรมศาสตร�

19. นางศร"จนทร�  จนทร�ช"วะ ส2านกหอสม�ด ม.ธรรมศาสตร�



20. นางสาวจ�ฑาท�พย�  โอสนานนท� ส2านกหอสม�ด ม.ธรรมศาสตร�

21. นางวราภรณ�  แดงช+วง ส2านกหอสม�ด ม.เกษตรศาสตร�

22. นางนยนา  ตร"เนตรสมพนธ� ส2านกหอสม�ด ม.เกษตรศาสตร�

23. นายกนก  ส�ขมณ" ส2านกหอสม�ด ม.เกษตรศาสตร�

24. นางสาวปร"ยาพร  ฤกษ�พ�นย หอสม�ดคณะแพทยศาสตร� จ�ฬาฯ

25. นางเอ=0อมพร  ศร"เด=อนดาว ส2านกหอสม�ด  ม.เทคโนโลย"พระจอมเกล�าธนบ�ร"

26. นางสาวกาญจนา กรรเจ"ยกพงษ� ส2านกหอสม�ดกลาง  ม.ศ�ลปากร ว�ทยาเขตพระราชวง
สนามจนทร�

27. นางนฤมล บ�ญญาน�ตย� ส2านกหอสม�ดกลาง  ม.ศ�ลปากร ว�ทยาเขตพระราชวง
สนามจนทร�

28. นางสาวสรนนท�  ต�ลยานนท� ศ�นย�เทคโนโลย"โลหะและวสด�แห+งชาต�

29. นางสาวพนารมย�  เก"ยรต�ล"ลานนท� ส2านกหอสม�ดกลาง ม.เทคโนโลย"พระจอมเกล�า 
พระนครเหน=อ

วาระท�� 1    ประธานแจ�งเพ��อทราบ

     นางสาวส�ภาพร   รกษาการผ��อ2านวยการศ�นย�บร�การความร��ทางว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย" (ศวท.)กล+าว
ขอบค�ณและต�อนรบผ��เข�าร+วมประช�มจากเคร=อข+ายท"3มาประช�มในวนน"0   โดยแจ�งวตถ�ประสงค�การประช�มคร0งน"0 ค=อ ศ�นย�
บร�การความร��ทางว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย" (ศวท.) ขอย�ต�การด2าเน�นการโครงการ Journal  Link  หลงจากรบมอบมา
ด2าเน�นการอย+างเป&นทางการ ต0งแต+ป" 2547  (รบด2าเน�นการทางการเง�นต0งแต+ป" 2543) เน=3องจากม"ข�อขดข�องหลายประการ 
และปญหาหลกค=อ  ปญหาระบบเคร=3องแม+ข+าย (Server) ท"3ไม+สามารถพฒนาต+อยอดได� เน=3องจากเป&นเทคโนโลย"เก+าเป&น
รหสป�ด ซ73งไม+สามารถพฒนาต+อยอดและแก�ไขได�  โดยรายละเอ"ยดต+างๆ ขอมอบหมายให� นางรงส�มา เพ&ชรเม&ดใหญ+ 
รกษาการหวหน�างานบร�การความร��และห�องสม�ด เป&นผ��รายงานช"0แจ�งให�แก+ท"3ประช�มทราบ

      มต�ท��ประช�ม  ร�บทราบ

วาระท�� 2  เร��องเพ��อทราบ

   นางรงส�มา   กล+าวแจ�งท"3ประช�มว+า ในการด2าเน�นการโครงการ  Journal Link  ศ�นย�บร�การความร��ทาง
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย" ต�องใช�ก2าลงบ�คลากรถ7ง 4 คน ในการบร�หารจดการด�แลและใช�เวลาค+อนข�างมากโดยในช+วงท"3
ผ+านมาม"ข�อขดข�องหลก ๆ ของการด2าเน�นงาน Journal Link   3 ข�อ  ค=อ 



2.1 ป�ญหาระบบเคร��องแม%ข%าย

นายขนธ�ศ�ร�   เจ�าหน�าท"3ระบบคอมพ�วเตอร�รายงานว+า ระบบ  Journal  Link  ไม+สามารถใช�งานได� 
สาเหต�เน=3องมาจากอ�ปกรณ� Hard Disk ช2าร�ด ซ73งเป&นอ�ปกรณ�ท"3ล�าสมย หาอ�ปกรณ�อ=3นมาทดแทนได�ไม+สะดวกนก นอกจาก
น0นเคร=3องแม+ข+ายม"การก&ใช�งานมาประมาณ  5 ป" ซ73งอาย�การใช�งานดงกล+าวต�องม"การปรบปร�งให�ด"ข70น ถ�าต�องการใช�งาน
ต+อไปในระยะยาว ขณะเด"ยวกนในส+วนของระบบปฏ�บต�การท"3ใช�เป&น Windows Server ร�+น 2000 (ปจจ�บน 2008) ซ73งไม+ม"
การสนบสน�นจากไมโครซอฟต�ต+อไปอ"กแล�ว  หากต�องม"การย�ายระบบ Journal Link เพ=3อใช�ระบบปฏ�บต�การท"3ส�งข70น และ
ใช�เคร=3องแม+ข+ายเคร=3องใหม+อาจจะต�องม"การด2าเน�นการทางเทคน�คในการย�ายระบบ ซ73งทาง ศวท. ไม+สามารถท2าได� 
เน=3องจากไม+ได�เป&นผ��พฒนาระบบโปรแกรมและต�ดต0งจดการเคร=3องแม+ข+ายต0งแต+ต�น

      มต�ท��ประช�ม ร�บทราบ

 2.2 ป�ญหาข�อม�ลรายการช��อวารสารไม%ท�นสม�ย

นางสาวพรพรรณ  รายงานปญหาข�อม�ลรายการช=3อวารสารไม+ทนสมย เน=3องจากห�องสม�ดสมาช�กส+วน
ใหญ+ไม+ม"การปรบปร�ง แก�ไข เพ�3มเต�ม  ข�อม�ลวารสารท"3ห�องสม�ดตนเองรบผ�ดชอบในฐานข�อม�ล Journal Link และม"วารสาร
เข�ามาในระบบกลาง Journal Link จ2านวนค+อนข�างมาก เน=3องจากห�องสม�ดสมาช�กไม+ตรวจสอบวารสารในระบบว+าม"อย�+
แล�วหร=อไม+ อ"กท0งยงเพ�3มเต�มวารสารท"3ไม+เข�าข+ายว�ชาการเข�ามาในระบบจ2านวนมาก ท2าให�ใช�เวลาในการตรวจสอบค+อน
ข�างมาก

      มต�ท��ประช�ม  ร�บทราบ

         2.3 การใช�บร�การส��งส-าเนาบทความผ%านระบบ Journal Link ลดลง

นางรตนา รายงานว+า  เน=3องจากปจจ�บนสามารถหาเอกสารฉบบเต&มเจากเว&ปไซต�ได�โดยไม+เส"ยค+าบร�การ 
(Open Access) และห�องสม�ดหน+วยงานต+าง ๆ บอกรบ e-Journal อย�+แล�ว จ7งท2าให�การใช�บร�การส2าเนาบทความผ+าน
ระบบ Journal Link ลดลง ดงเอกสารแนบ 1 ข�อเสนอการย�ต�โครงการ

      มต�ท��ประช�ม ร�บทราบ

วาระท��   3   เร��องส�บเน��อง

สร�ปผลการประช�มสมาช�กเคร=อข+าย JL เม=3อวนท"3 20 ก�มภาพนธ� 2552 
นางรงส�มา แจ�งว+า  ศวท. ได�เคยสอบถามสมาช�กเคร=อข+ายฯ ถ7งความจ2าเป&นและการคงอย�+ของบร�การ JL ซ73ง

สมาช�กได�รบทราบและม"ประเด&นค2าถามต+างๆ ดงเอกสารแจก



      มต�ท��ประช�ม ร�บทราบ

วาระท��   4   เร��องเพ��อพ�จารณา

        4.1 การก7าหนดแนวทางการด7าเน8นการ

     4.1.1 การหาเจ�าภาพใหม+เพ=3อบร�หารจดการ JL ต+อไป

หลงจากท"3ประช�มได�รบทราบข�อขดข�องในประเด&นต+าง ๆ  แล�วน0น  หน+วยงานท"3สนใจรบไปหาร=อ 
ศ7กษาความเป&นไปได� ในการรบด2าเน�นการ ค=อ หอสม�ดคณะแพทยศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลย (นางสาวปร"ยาพร 
ฤกษ�พ�นย) และส2านกหอสม�ดและศ�นย�สารสนเทศว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย" กรมว�ทยาศาสตร�บร�การ (วศ.)กระทรวง
ว�ทยาศาสตร� (นางสาวเบญจภทร� จาต�รนต�รศม") และนางศร"จนทร�  จนทร�ช"วะ ผ��อ2านวยการส2านกหอสม�ด มหาว�ทยาลย
ธรรมศาสตร�รบน2าไปเร"ยนแจ�งให�แก+ สกว. ฐานะผ��ให�ท�นว�จยโครงการ JL มาต0งแต+ต�น  ท"3ประช�มเห&นด�วยว+าย�3งว+าเป&นการด" 
หากม"เจ�าภาพใหม+มากกว+า 1 แห+ง ให�ท2าเป&นลกษณะ Mirror Site ค=อ ม"บร�การ 2 แห+งพร�อมกน 

ท"3ประช�มสร�ปว+า ให�ก2าหนดเวลาการส+งมอบโครงการท"3ชดเจนภายในส�0นเด=อนส�งหาคม 2553 
โดยให�ท"มงาน ศวท. เป&นผ��ต�ดตามประสานงาน ช+วยเหล=อ แนะน2า หน+วยงานเจ�าภาพใหม+จนเป&นผลส2าเร&จ

      มต�ท��ประช�ม ร�บทราบและ ศวท. จะด-าเน�นการประสานก�บหน%วยงานท��สนใจร�บด-าเน�นงาน
โครงการ JL ต%อไป

4.2 การด7าเน8นการของ ศวท. หล!งจากย�ต8โครงการ JL 
4.2.1   การค=นเง�นท"3ม"ม�ลค+าต�ดค�างในบตร PIN

      นางรตนา รายงานว+า  หลงจาก ศวท. ขอย�ต�โครงการ JL แล�ว แต+ยงม"บตร PIN ท"3ม"ม�ลค+าเหล=อ
อย�+น0น จากการตรวจสอบเบ=0องต�นบตร PIN ท"3ม"ม�ลค+าเหล=ออย�+ในบตร PIN ต0งแต+ช+วงป" 2001-2010 จ7งขอหาร=อว+าเห&นควร
ค=นเง�นในบตร PIN ท"3ม"สถานภาพใช�งานอย�+ปจจ�บน และบตร PIN ท"3ม"ม�ลค+าค�างอย�+ระหว+างป"  2009-2010 เท+าน0น  สมาช�ก
เคร=อข+ายเห&นชอบ และท"3ประช�มเสนอว+า ควรประชาสมพนธ�ข�อความแจ�งป�ดบร�การบตร PIN ในเว&บไซต�ด�วย นอกจากน"0ท"ม
งานจะด2าเน�นการป�ดการเบ�กบตร PIN ในระบบฐานข�อม�ลเพ=3อป�องกนม�ให�บรรณารกษ�ห�องสม�ดเบ�กบตร PIN ได�อ"ก

มต�ท��ประช�ม 1.  เห=นควรค�นเง�นบ�ตร PIN ท��ม�ม�ลค%าค�างอย�%ป� 2009-2010 เท%าน�Dน
 2.  ประชาส�มพ�นธEข�อความแจ�งป�ดบร�การบ�ตร PIN ในเว=บไซตE

     4.2.2 ศวท.ยงคงให�บร�การส=บค�นรายช=3อวารสารผ+านเว&บไซต�

  ขณะน"0 ศวท. ยงคงให�บร�การส=บค�นรายช=3อวารสารผ+านเว&บไซต� www.journallink.or.th จนกว+า
เคร=3องแม+ข+ายขดข�องท"3ไม+สามารถแก�ไขได�

                     มต�ท��ประช�ม ร�บทราบ
     



4.2.3 ศวท.ขอยกเล�กการเพ�3มข�อม�ลใหม+และย�ต�บร�การส3งส2าเนาผ+านระบบบตร PIN

  นางรงส�มา แจ�งท"3ประช�มรบทราบว+า  ศวท. ขอย�ต�การเพ�3มข�อม�ลใหม+และย�ต�การให�บร�การส3ง
ส2าเนาบทความผ+านระบบบตร PIN 

มต�ท��ประช�ม ร�บทราบ

เล�กประช�มเวลา  16.00 น.

นางรตนา  ห�วยหงษ�ทอง  

                                                                          บนท7กรายงานการประช�ม

นางรงส�มา  เพ&ชเม&ดใหญ+  

ตรวจรายงานการประช�ม
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