การประชุมนัดพิเศษ
โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
เรื่อง
การปรึกษาหารือและการจัดทาคู่มือการบันทึกข้อมูลวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เวลา 10:00น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
………………………………

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 นางสาวสุมนา วัสสระ
 นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
 นางพงษ์จันทร์ ชุณหะวัณ
 นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
 นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์
 นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์
 นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า
 นางสาวยุวดี แก้วเอี่ยม
 นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
 นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
 นายวุฒิสิทธ์ ย่อชัย
 นายบุญรัตน์ บุญรัศมี






เริ่มประชุมเวลา ………10.00 น. .…………..
1. เรื่อง รายงานความคืบหน้าและปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ของวารสาร
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานว่า ได้ทาการบันทึกข้อมูลวารสารของปี 2550
ประมาณ 80 % ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตรได้แนะนาให้แบ่งประเภทของข้อมูลการอ้างอิงและแจงข้อมูล
เป็นจานวนการบันทึกการอ้างถึงของหนังสือและวารสาร เพื่อนาไปใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
1.2 ปัญหาการบันทึกข้อมูลมี ดังนี้
-เข้าไม่ได้ในบางวัน

-หน้าจอของฐานข้อมูลแสดงข้อมูลไม่ครบ / มีเมนูบางส่วนขาดหายไป
-ไม่สามารถบันทึกรายการอ้างอิง
ที่ประชุมรับทราบ
2. เรื่องพิจารณาวิธีการบันทึกข้อมูล
2.1 ชื่อบทความ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการบันทึกข้อมูลชื่อบทความซึ่งสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นาเสนอและมีมติดังนี้
2.1.1 ให้บันทึกชื่อบทความที่มีภาษาเดียวลงในช่องของภาษาที่ตรงกับชื่อบทความเพียง 1 ช่อง เช่น
ชื่อบทความภาษาไทย ให้บันทึกในช่องบทความของภาษาไทย ส่วนในช่องภาษาอังกฤษไม่ต้องใส่
ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน
2.1.2 บทความใดที่มีเครื่องหมายอัญประกาศ ( ““ ) และ ‘s ให้ตัดเครื่องหมาย ““ และ ‘ ออก
ใช้การเว้นวรรค 1 ระยะ แทนเครื่องหมาย ““ และ ‘
2.2 ชื่อผู้แต่ง
2.2.1 ให้ลงชื่อผู้แต่งต่างชาติที่เป็นภาษาไทยตามที่ปรากฏในตัวบทความเช่น
ไมเคิล ไรท์
บันทึกเป็น
ไมเคิล ไรท์
ไรท์, ไมเคิล
“
ไรท์, ไมเคิล
2.2.2 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน เช่น
ตัวอย่าง
ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บันทึกเป็น
ชื่อผู้แต่ง ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.2.3 ผู้แต่งที่เป็นนามแฝง ให้บันทึกตามที่ปรากฎ
2.2.4 ผู้แต่งที่เป็นเชื้อพระวงศ์และพระ ให้บันทึกตามที่ปรากฏ(ยกเว้น ม.จ., ม.ร.ว, ม.ล. ให้ตัดทิ้งไม่
ต้องใส่)
2.3 ต้นสังกัด
2.3.1 ตามวิธีการบันทึกของศูนย์ ฯ กาหนดให้บันทึก 2 ระดับ ข้อมูลซึ่งสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บันทึกเป็น 3 ระดับไม่จาเป็นต้องแก้ไข
ดร.นงเยาว์รับไปปรึกษาหัวหน้าศูนย์ ฯ ในรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต้นสังกัดและจะแจ้งให้
ทราบต่อไป

2.3.2 ต้นสังกัดที่เป็นภาษาไทย ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , คั่นระหว่างหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานรอง
2.3.3 ต้นสังกัดที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใส่เครื่องหมาย ,
2.3.4 ในกรณีที่ต้นสังกัดเป็น วิทยาเขต / ศูนย์ให้บันทึกตามที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บันทึกเป็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2.3.5 ต้นสังกัดที่เป็นบริษัทเอกชน / หน่วยงานต่างๆ
ตัวอย่าง
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาวุโส บริษัทเนชั่นมีเดีย จากัด มหาชน
บันทึกเป็น
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาวุโส บริษัทเนชั่นมีเดีย จากัด มหาชน
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ บันทึกเป็น พรรคประชาธิปัตย์
2.3.6 ให้บันทึกข้อมูลต้นสังกัดปัจจุบันที่ปรากฏในตัวบทความของผู้แต่ง ไม่ลงต้นสังกัดที่เป็นอดีต
2.3.7 ในกรณีที่ผู้แต่งเป็นนักศึกษา ให้บันทึกต้นสังกัดชื่อคณะและมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่ศึกษา
อยู่
3. การบันทึกข้อมูลการอ้างอิง
3.1 การบันทึกข้อมูลการอ้างประเภทหนังสือ วิทยานิพนธ์และอื่นๆ
-ให้ลงชื่อหนังสือ / ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ในช่องของ ชื่อวารสาร / ชื่อสิ่งพิมพ์
-ในช่องอื่นๆ ให้ใส่ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์ / ชื่อปริญญา และมหาวิทยาลัย
-ปีพิมพ์ของหนังสือ / ปีที่ทาวิทยานิพนธ์ ให้ใส่ในช่องของ ปี ค.ศ. / พ.ศ.
-ในช่องข้อมูลที่ไม่มีการบันทึกให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องดังกล่าว
3.2 ในกรณีที่ข้อมูลอ้างอิงเป็นบทความวารสารชื่อเดียวกันแต่ผู้เขียนนาไปลงในวารสาร 2 ชื่อ / 2
ฉบับ มีเทคนิคในการลงชื่อบทความของวารสารคือ ให้เพิ่มเครื่องหมาย . ที่ชื่อบทความที่ 2 (ให้มีความ
แตกต่างกัน)
4. การสืบค้นข้อมูล
4.1 การสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาควิชา / หน่วยงาน ให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ,
เนื่องจากเป็นการค้นแบบคาสาคัญ

4.2 การปรับปรุงโปรแกรมการ display ผลของการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง ให้สามารถเลือกการ
แสดงผลข้อมูลการอ้างที่เป็นในแต่ละประเภทได้ เช่น วารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ หนังสือ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ทาง มจธ. จะนาไปปรับปรุง
5. เรื่อง คู่มือและการทารายงาน 6 เดือน
5.1 มจธ. ได้มอบไฟล์คู่มือการบันทึกลงในฐานTCIเพื่อให้สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทาการเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลการอ้างอิงประเภทหนังสือ วิทยานิพนธ์และประเภทอื่นๆ
5.2 มจธ. ได้มอบไฟล์รูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานให้สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. เรื่องการประชุมครั้งต่อไปของโครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
การประชุมครั้งต่อไปของโครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 7 กรกฏาคม 2551 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 10.00 น.

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

