รายงานผลการจัดการความรู้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ SciTech Cycle
2. ประเด็นความรู้ท่สี อดคล้องกับยุทธศาสตร์
2. บริการสนับสนุนการวิจัย
3. องค์ความรู้ท่จี าเป็น การสืบค้นฐานข้อมูล Citation Database และฐานข้อมูลประเมินคุณภาพ
วารสาร พร้อมดัชนีชีว้ ัดคุณภาพวารสารชนิดต่าง ๆ
4. กิจกรรม ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เกร็ดความรูแ้ ละประเด็นปัญหาเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อ
บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ”
5. วันที่จัดกิจกรรม
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สานักหอสมุด
6. วัตถุประสงค์
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เกร็ ด ความรู้ แ ละประเด็ น ปั ญ หาจากการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล
ประเภท Citation Databases เพื่อการบริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของห้องสมุด
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้างาน บรรณารักษ์ และผูป้ ฏิบัติงานของห้องสมุดคณะ จานวน 11 คน
8. วิทยากร นางอรพรรณ การคนซื่อ
9. สรุปองค์ความรู้ท่ไี ด้จากการจัดกิจกรรม
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นครั้ ง นี้ นางอรพรรณ การคนซื่ อ ได้ บ รรยายถึ ง รู ป แบบการ
ให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประเด็น
ปัญ หาที่ พ บระหว่ า งการให้ บ ริ ก ารร่ ว มกั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โดยสามารถสรุ ป ประเด็ น ความรู้ ไ ด้
ดังต่อไปนี้
1. ฐานข้อมูล Citation Databases ทีใ่ ช้สบื ค้นเพื่อให้บริการ ประกอบด้วย
1) Web of Science
2) Scopus
3) Scimago Journal & Country Rank
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2. ค่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพวารสารชนิดต่าง ๆ
1) Journal Inpact Factor
2) Journal Quartile Score (Q)
3) SJR (SCImago Journal Rank)
4) H-index
3. บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
3.1 การรวบรวมรายชื่อวารสารและค่าดัชนีชนิดต่าง ๆ
1. รวบรวมรายชื่อวารสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มี 2 วิธี
1) สืบค้นโดยใช้หัวเรื่อง/คาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
2) สืบค้นจากฐานข้อมูล เช่น WoS, SJR, Scopus เป็นต้น
2. รวบรวมรายชื่อวารสารและค่าดัชนีวัดคุณภาพวารสาร บันทึกลงไฟล์ excel
3. อัพโหลดขึน้ ในเว็บเพจ “บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ”
ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลวารสาร

3.2 การตรวจสอบข้อมูลวารสาร
1. รับคาขอจากผู้รับบริการ
2. สืบค้นข้อมูลจาก WoS โดยเลือกฟิลด์ Publication Name และพิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการค้นข้อมูล
ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1
3. คลิกที่ชื่อวารสารในหน้าแสดงรายการบทความ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2
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4. เมื่อคลิกที่ชื่อวารสารแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของวารสาร เช่น สานักพิมพ์ ISSN
ฯลฯ พร้อมทั้งแสดงค่า Impact Factor, Quartile Score ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3
5. หน้าแสดงผลการหาค่าดัชนีชีว้ ัดคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล Scimago Journal & Country
Rank
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รูปที่ 4
6. ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลวารสารที่ให้บริการ
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รูปที่ 5
เกร็ดความรู้
1. วารสารบางชื่ออาจครอบคลุมหลายสาขาวิชา และจัดอยู่ใน Quartile ที่แตกต่างกัน เช่น วารสาร
Plant Genome

2. ฐานข้อมูล WoS ให้ เลือก Web of ScienceTM Core Collection เท่านั้น เพราะหากเลือก All
Databases จะทาให้เมนูบางอย่างของ Web of Science Core Collection ไม่แสดง
3. ในฐาน WoS จะพบว่าวารสารบางชื่อไม่มีการให้รายละเอียดค่า IF, Quartile ฯลฯ เป็นเพราะว่า
วารสารดังกล่าวเพิ่งได้รับการยอมรับเข้าสู่ฐานข้อมูลซึ่งยังมีระยะเวลาสั้น ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
ค่าดัชนีต่าง ๆ
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4. การเปรียบเทียบวารสาร (Compare Journal) ในฐานข้อมูล InCites Journal Citation Report
ให้เปรียบเทียบวารสารที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน
5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวารสาร ควรพิจารณาทั้งชื่อวารสารและสานักพิมพ์ที่จัดทา
6. ชื่อวารสารจะเปลี่ยนไปทุกปี เพราะวารสารใดที่ไม่มีคุณภาพก็จะถูกนาออกไปจากฐานข้อมูล
ประเด็นปัญหา
1. Subject area ในฐานข้อมูลค่อนข้างกว้าง
2. ความผิดพลาดของการเลือกฟิลด์เพื่อระบุเงื่อนไขในการสืบ ค้น ตัวอย่าง เช่น OrganizationEnhanced, Address, Funding Agency เป็นต้น
3. การสืบค้น Author ที่มีชื่อสกุล (Last Name) เดียวกัน และมีชื่อต้น (First Name) ขึ้นต้นด้วย
ตั ว อั ก ษรเดี ย วกั น อาจเกิ ด ความสั บ สนในการสื บ ค้ น ผลงาน เช่ น Pongpiachan, Puntipa และ
Pongpiachan, Petai
4. ความไม่ต่อเนื่องของการตีพิมพ์วารสารทาให้มีผลต่อการจัดอันดับวารสารและการพิจารณา
ผลงานวิชาการ
5. ปรึ ก ษางานบริ หารงานวิจั ย เกี่ ย วกั บ วิ ธีพิ จารณาผลงานของอาจารย์ เช่ น กรณีผ ลงานของ
อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เป็นต้น
ภาพกิจกรรม
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