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ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ศปว. เป็นเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป โดยมีส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เป็นหน่วยงานกลาง  ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว. 

 ปัจจุบัน ศปว. มีสมาชิกทั้งสิ้นจ านวน 30 หน่วยงาน ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (20 แห่ง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 แห่ง) 
กระทรวงอุตสาหกรรม (2 แห่ง) กระทรวงพาณิชย์ (1แห่ง) กระทรวงพลังงาน (1 แห่ง) หน่วยงานภาคเอกชน (2 
แห่ง) และ สมาคมวิชาชีพเฉพาะ (2 แห่ง) และองค์กรของรัฐที่เป็นหน่วยงานอิสระ (1แห่ง)                             

ชื่อคณะท างาน : คณะท างานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                        (ตามค าสั่ง วศ.ที่ 144/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560) 

รายช่ือคณะท างาน : ประกอบด้วยผู้แทนคณะท างาน ศปว. 30 หน่วยงาน ดังนี้ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ศปว. ท าหน้าที่ 

1 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (CIO)  ที่ปรึกษา 

2 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ประธานคณะท างาน 

3 
หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

คณะท างาน 

4 
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

คณะท างาน 

5 
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

คณะท างาน 

6 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

7 
เลขานุการคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

8 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

9 
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง     
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คณะท างาน 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ศปว. ท าหน้าที่ 

10 ผู้แทนส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คณะท างาน 

11 
ผู้แทนส านักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

คณะท างาน 

12 
ผู้แทนฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คณะท างาน 

13 
ผู้แทนส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

คณะท างาน 

14 ห้องสมุดกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คณะท างาน 

15 ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะท างาน 

16 ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะท างาน 

17 
ผู้แทนส านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

คณะท างาน 

18 ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะท างาน 

19 ผู้แทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คณะท างาน 
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21 ผู้แทนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะท างาน 

22 ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คณะท างาน 

23 ผู้แทนศูนย์สารสนเทศการวิจัย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะท างาน 

24 ผู้แทนส านักบริหารจัดการทรัพย์สิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา คณะท างาน 

25 ผู้แทนห้องสมุดส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะท างาน 

26 ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะท างาน 

27 ผู้แทนห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะท างาน 

28 ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะท างาน 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ศปว. ท าหน้าที่ 

29 
ผู้แทนส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

คณะท างาน 

30 ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะท างาน 

31 ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 

32 ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะท างาน 

33 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะท างาน 

34 
ผู้แทนศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน               
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

คณะท างาน 

35 ผู้แทนศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะท างาน 

36 ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะท างาน 

37 
ผู้แทนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

คณะท างาน 

 

วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือให้บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
     2. เพ่ือให้สารสนเทศท่ีมีให้บริการในเครือข่าย ศปว. ทั้งสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มี
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ประหยัดงบประมาณของประเทศ 
     3. เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างเครือข่าย ศปว. อย่างคุ้มค่าที่สุด และประหยัด
งบประมาณของประเทศ 
     4. เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่าย ศปว. สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่หายากขององค์กร 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด และตารางแผน-ผลการด าเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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เอกสารแนบ 2

หน่วย เป้า แผน เป้าหมาย คิดเป็น
นับ หมาย ผล 12 เดือน ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

แผน 2 คร้ัง 100

ผล 1 1 2 คร้ัง 100

แผน 1 คร้ัง 100

ผล 1 1 คร้ัง 100

แผน ตามจริง
เว็บไซต์ ศปว. 17 เร่ือง

ผล 2,100 เร่ือง
Fulltext 634 เร่ือง     
Online 1,449 เร่ือง

ประชุม ศปว. ณ IP IDE 
Center (พ.ย.60) และ STKS 
(ก.ค.61)

ประชุม เว็บไซต์ ศปว. ณ 
สท.วศ. (พ.ค.61)

  1.1.2 ประชุมคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ 
ศปว./จัดท า Facebook fanpage ข่ือ STIC 
Thai

คร้ัง 1

ตัวช้ีวัด 1.2 : การเข้าถึง/ใช้ประโยชน์ข้อมูล
สารสนเทศ วทน. ท่ีเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกัน

  1.2.1 ความร่วมมือร่วมใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ วทน. ผ่านเว็บไซต์ ศปว./บริการ
จัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) และ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

เร่ือง ตามจริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศอย่างย่ังยืน

  1.1.1 ประชุมคณะท างาน ศปว./ข้อมูล
ความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปล่ียน
ข้อมูลของ ศปว. ส าหรับเร่ิมจัดท า Platform 
กลาง ศปว.)

คร้ัง 2

แผน/ผล การด าเนินงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจ าปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม
ระยะเวลาปฏิบัติ

หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด 1.1 : ระบบการแลกเปล่ียนข้อมูล
สารสนเทศทางวิชาการด้าน วทน. ของ
ประเทศ
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หน่วย เป้า แผน เป้าหมาย คิดเป็น
นับ หมาย ผล 12 เดือน ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ วทน.ท่ีเหมาะสมกับชุมชน/สังคม            

ตัวช้ีวัด 2.1 : บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานในชุมชน/สังคมเพ่ือการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ วทน.

แผน 1 กิจกรรม 100

ผล 1 1 กิจกรรม 100

ตัวช้ีวัด 2.2 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเข้าถึง
สารสนเทศ วทน. ให้เกิดการใช้ประโยชน์

แผน 1 กิจกรรม 100

ผล 1 1 2 กิจกรรม 200

แผน 1 กิจกรรม 100

ผล 1 1 1 3 กิจกรรม 300

 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน      
 จ.พระนครศรีอยุธยา (มิ.ย.61)

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ระยะเวลาปฏิบัติ
หมายเหตุ

  2.2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน

กิจกรรม 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศ วทน. ให้เกิดการใช้ประโยชน์

  2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ
ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายชุมชน/สังคม

กิจกรรม 1

  2.2.1 กิจกรรมเย่ียมชม/ดูงาน หน่วยงาน
สมาชิก ศปว.

กิจกรรม 1

งาน STI 2018 (เล่ือนจัด ต.ค.
61 เดิมก าหนดจัด ส.ค.-ก.ย.
61) สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด 
เพ่ือมุ่งสู Thailand 4.0  (ก.ค.
61) สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด 
เพ่ืออุตสาหกรรม (ส.ค.61)

เย่ียมชม/ดูงาน IP IDE Center 
(ม.ค.61) และ STKS (ก.ค.61)

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม
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ผลงานกิจกรรมทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน 
       กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
              ตัวชี้วัด 1.1 ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. ของประเทศ  
               1.1.1 การจัดประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  
                       1) ประชุมคณะท างาน ศปว. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา   
(IP IDE Center) สาระส าคัญของการประชุมหารือ สรุปได้ดังนี้ 
                         -  เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินกิจกรรมของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2563) 
                         -  ให้สมาชิกตอบข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของหน่วยงาน ศปว. ส าหรับเริ่มจัดท าระบบ Platform กลาง ศปว. (Single window search) 
 

           
 

    
 
                       2) ประชุมคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักหอสมุดฯ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สาระส าคัญของการประชุมหารือ สรุปได้ดังนี้ 
                            - สร้าง Facebook fanpage ชื่อ STIC Thai โดยมี Co-admin ร่วมกับ วศ. 3 หน่วยงาน 
คือ สวทช. สสน. และ กสอ. 
                             - พิจารณาการท าระบบต้นแบบ Single window search เพ่ือน าเสนอในที่ประชุม ศปว. 
ให้ความเห็นชอบ 
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        3) ประชุมคณะท างาน ศปว. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (STKS) สาระส าคัญของการประชุมหารือ สรุปได้ดังนี้ 
                          - เสนอข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
หน่วยงาน ศปว. ส าหรับการจัดท าระบบ Platform กลาง ศปว. (Single window search) มีหน่วยงาน ศปว.    
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 16 หน่วยงาน 
          - เสนอชื่อโดเมนเว็บ Platform กลาง ศปว. (Single window search) ให้หน่วยงาน ศปว. 
ลงมติคัดเลือก 3 รายชื่อ คือ Thaisearch, Sticthaisearch และ Sticsearch  
 

                        

                       
                                        
                ตัวชี้วัด 1.2 การเข้าถึง/ใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ วทน. ที่เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน ของ 
ศปว. โดยการเผยแพร่สารสนเทศ วทน. ผ่านเว็บไซต์ ศปว. ( http://www.scitech.in.th) เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน
และบริการของสมาชิกเครือข่าย ศปว. น าสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้บริการ
สืบค้นผ่าน Science e-Book Application จ านวน 17 เรื่อง รวมทั้งมีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
ในการบริการจัดหาฉบับเต็ม (Fulltext) และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว.  
จ านวน 634 และ 1,449  เรื่อง ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 2,100 เรื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ วทน. ให้เกิดการใช้ประโยชน์  
     กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ วทน. ที่เหมาะสมกับชุมชน/สังคม  
               ตัวช้ีวัด 2.1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน/สังคม เพื่อการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ วทน. จ านวน 1 กิจกรรม คือ                

                         2.1.1 การจัดกิจกรรมยกระดับโรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 
วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนให้มีหนังสือ มีสื่อความรู้และสื่อการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการจัดมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library Corner) ส าหรับ
เด็กและเยาวชน มุมสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชน ท าให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับเยาวชนและประชาชน โดยกิจกรรมนี้มี
หน่วยงาน ศปว.ร่วมจัดและให้การสนับสนุนหนังสือ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สส.) และห้องสมุดสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และยังได้บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บุ๊คแอกเซส จ ากัด บริษัท โรงสีข้าว ส.
เขมราฐ บริษัท เอสเค กรีน อโกร โพรดักส์ จ ากัด โดยมี โรงเรียนวัดบางเพลิง เป็นผู้ประสานงานในพ้ืนที่ หน่วยงาน
ร่วมลงพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
ห้องสมุดธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ส่งมอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) โรงเรียน
วัดโขดเขมาราม โรงเรียนวัดตาลเอน โรงเรียนวัดแก้วตา และโรงเรียนวัดทางกลาง  
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 กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  
              ตัวชี้วัด 2.2 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ วทน. ให้เกิดการใช้ประโยชน์ และเกิดการ
พัฒนาความรู้สารสนเทศและการน าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในด้านต่างๆ ต่อไป จ านวน    
5 กิจกรรม คือ 
                        2.2.1 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE 
Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ IP IDE Center เน้นให้ค าปรึกษา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation 
Driven Enterprise : IDE) ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร ต้ังแต่การสร้างสรรค์ 
การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ น าประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา 
                       ภายใต้ศูนย์ IP IDE Center แบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย 
                        1. Techno Lab ให้บริการและค าแนะน าในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพ่ือหา
แนวโน้มความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย
และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
                        2. Idea Lab ให้ค าปรึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมถึง
การบ่มเพาะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ SMEs สามารถน า
เทคโนโลยีนวัตกรรม มาผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
                        3. Value Lab ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
โดยให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ระบบ การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และ
บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างภาพลักษณ์สินค้า 
                         4. Inter Lab ให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
อย่างเข้มแข็ง โดยการเข้าสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล รวมทั้งการเจรจา ไกล่เกลี่ยกรณีที่มี
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 
              ผลการประเมินความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สิน    
ทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สรุปได้ว่า 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 45 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมี
ผลสรุปความพึงพอใจเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
                 1) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.33 
 2) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.67 
 3) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของเนื้อหา อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.33 
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 4) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของอุปกรณ์/ครุภัณฑ์และระยะเวลา อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 5) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อการถ่ายทอดความรู้ของผู้บรรยาย 
      5.1)  การให้บริการรับค าขอจดทะเบียน (จดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.33 
                    5.2) สาธิตการใช้โปรแกรมสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร IP IDE Center ชั้น 4 อยู่ในระดับ   
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
    5.3) การให้ค าแนะน า IP IDE Center ชั้น 4 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็น  
ร้อยละ 90.00 
 6) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 
 7) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความรู้หลังการเยี่ยมชม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 
คิดเป็นร้อยละ 79.33 
 8) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความรู้ก่อนการเยี่ยมชม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.70 คิดเป็นร้อยละ 54.00 
                   

                                  

                       
                                                     
 2.2.2 กิจกรรมเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 STKS ท าหน้าที่
เป็นทั้งห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานบริการเพ่ือสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้  
ในอินเทอร์เน็ต เพ่ิมคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างและขยาย
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โอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้
โดยสะดวก มีหน้าที่โดยรวม ดังนี้ 
                        - จัดท าและดูแลการให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของ สวทช. 
                  - บริการฐานข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบริการห้องสมุดเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
 - ออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล เช่น คู่มือการใช้งาน การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
(e-Learning) แนวทางการฝึกอบรม แก่โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 - วางแผนและบริหารจัดการฐานข้อมูลความรู้ของ สวทช. ให้เป็นไปตามนโยบายของ สวทช. 
 - สนับสนุนการบริหารจัดการความรู้ของ สวทช. ด้วยการสนับสนุนกลไกและเครื่องมือต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - จัดหาและท าทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศส าหรับฐานข้อมูลและห้องสมุด เพ่ือให้บริการ
แก่บุคคลผู้สนใจจากทั้งภายในและภายนอก สวทช. 
 - ให้บริการงานสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวกจากทั่วทั้ง สวทช. อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - สร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 - พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ 

 ผลการประเมินความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (STKS) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
สรุปได้ว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 25 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 โดย
มีผลสรุปความพึงพอใจเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของเนื้อหา อยู่ในระดับ มากที่สุด    
มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 2) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อการถ่ายทอดความรู้ของผู้บรรยาย อยู่ในระดับ มากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 3) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับ มากที่สุด     
มีค่าเฉลี่ย 4.375 คิดเป็นร้อยละ 87.50 

 4) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของสถานที่  อยู่ในระดับ มากที่สุด   
มีค่าเฉลี่ย 4.3125 คิดเป็นร้อยละ 86.25 
 5) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความรู้หลังการเยี่ยมชม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 
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 6) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและความเหมาะสม
ของอุปกรณ์/ครุภัณฑ์อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.1875 คิดเป็นร้อยละ 83.75 
 7) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของระยะเวลา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
4.0625 คิดเป็นร้อยละ 81.25 

 8) ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความเห็นต่อความรู้ก่อนการเยีย่มชม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.75 คิดเป็นร้อยละ 55.00  
 

                           

             

                  
  2.2.3 การสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” 
ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ 
ชั้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนา ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เกิดการน าข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีแบบเปิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด เพ่ือการพัฒนา เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ 
ผู้ขอรับบริการ ได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการสารสนเทศและบริการต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ส าหรับการวางแผน ก าหนดนโยบาย ในการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันของแหล่งบริการสารสนเทศด้าน
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ต่อไป 
 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้มีหน่วยงาน ศปว. ร่วมงาน 12 หน่วยงาน ได้แก่ สนช. (ร่วมจัด) 
กสอ. (ร่วมจัด) ทป. (วิทยากร/ร่วมจัด) สวทช. (ร่วมจัด) มว. วช. ส านักงาน กสทช. สทอภ. พพ. สซ. สมอ. และ
ห้องสมุดสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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   2.2.4 งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศแบบเปิดเพื่ออุตสาหกรรม” ส านักหอสมุดฯ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการน าข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ่านเทคโนโลยีแบบเปิด ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือการพัฒนา เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทน ศปว. คือ นางสาวนิศาชล  ศศานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สิทธิบัตร ช่วยสร้างแต้มต่อ ในการผลิตสินค้านวัตกรรมได้
อย่างไร” ซึ่งได้กล่าวถึงความส าคัญของการใช้สิทธิบัตรเป็นแหล่งสืบค้นในการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้แตกต่างจากคู่แข่งทางการค้านั้นสิทธิบัตรนับเป็นแต้มต่อที่
ส าคัญ เพราะหากเราต้องการศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือไม่ต้องการให้งานที่องค์กรพัฒนาถูก
ลอกเลียนแบบการจดสิทธิบัตร จะช่วยรักษาสิทธิในการพัฒนาและช่วยให้เราพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ า
กับคู่แข่งได้ นอกจากนี้วิทยากรยังให้แนวคิดเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ คือการตัดส่วนที่ส าคัญของชิ้นงานออกไป
แต่แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติเดิม เช่น พัดลมไร้ใบพัด ผงซักฟอกไร้ฟอง เป็นต้น 
   งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้มีหน่วยงาน ศปว. ร่วมงาน 1 หน่วยงาน คือ ทป. (วิทยากร/ร่วมเสวนา) 
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  2.2.5 การจัดงาน STI 2018 ศปว. ร่วมจัดงาน STI 2018 ในงาน Inovation Thailand Week 
2018 (ITE 2018) ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 (โดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  : สนช. เป็นเจ้าภาพหลัก)  
                     งาน ITE 2018 จัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรมเป็นครั้งแรกของประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 7 
ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมกว่า 230 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือแสดง
ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการจัดงาน ITE 2018 ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
ทั้งหมดกว่า 10,000 คน ดังนี้ 

  1) FAIR: INNOVATION SHOWCASE งานแสดงนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่สุดในรอบปี โดยมีการ
รวบรวมผลงานนวัตกรรมมาจัดแสดงจ านวนมากถึง 300 ผลงาน จากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต่างประเทศ 

  2) FIN: INNOVATION BUSINESS โอกาสสร้างธุรกิจนวัตกรรม และรับบริการแบบครบวงจร
จากภาครัฐทุกภาคส่วน โดยมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมจากวิทยากรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศกว่า 70 คน ใน 3 ธีมหลัก รวม 23 หัวข้อ ซึ่งมีผู้ติดตามชมผ่านทางออนไลน์กว่า 25,000 คน รวมถึง
จัดให้บริการค าปรึกษาสร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างครบวงจรจากภาครัฐ 

  3) FUN: INNOVATION EXPERIENCE สนุกกับประสบการณ์นวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้ชีวิต  
ดีขึ้น โดยมีการเปิดให้ทดลองใช้และสัมผัสนวัตกรรมที่หลากหลายใน 10 กลุ่มธุรกิจ รวมกว่า 80 ผลงาน 
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  แนวคิดในการจัดงาน ITE 2018 คือ Groom Grant Growth โดยมี ศปว. จ านวน 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ วช. วว. สวทช. และ วศ. ร่วมจัดนิทรรศการในส่วนของ Groom ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท าให้มีความพร้อมก่อนจะ
ด าเนินโครงการนวัตกรรม ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยวิธีการอบรมเสริมความรู้ ส่งเสริมการลงมือ
ท าจริงภายใต้โจทย์ที่ก าหนดขึ้นและการสืบค้นวาดแผนที่ความรู้จากผลงานวิจัยมาประกอบ 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) 

ครั้งที่ 3/2560 5 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

................................................................ 
 

ผู้มาประชุม 10 

1.  นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   ที่ปรึกษาคณะท างาน  
2.  นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร ์ ประธานคณะท างาน 
                        และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
3.  นางสาวกนิษฐา กังสวนิช ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ คณะท างาน 
4.  นางสาวนฤมล รื่นไวย์ ผู้แทนส านักดิจิทัลและสารสนเทศ  คณะท างาน 15 

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
5.  นางสาวก าไล ลิ่มสอน ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  คณะท างาน 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  นางไขแสง พุฒชูชื่น ผู้แทนศูนย์สารสนเทศการวิจัย  คณะท างาน 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 20 

7.  รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์ ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะท างาน 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8.  นางอริยาภรณ์ เขื่อนยัง   ผู้แทนห้องสมุดส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะท างาน 
9.  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้แทนฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
                        ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 25 

10. นางสาวปัทมาวดี  พัวพรหมยอด ผู้แทนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  คณะท างาน 
11. นางสาวพัชรินทร์ คุปติสุนทร ผู้แทนห้องสมุดกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะท างาน 
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
12. นางสาวอมรรัตน์  แซ่ส่ง ผู้แทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)   คณะท างาน 
13. นางสาวตรียรัตน์  พันธบุตร ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร   คณะท างาน 30 

   (องค์การมหาชน)  
14. นายสานนท์ พรหมผลิน   ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  คณะท างาน 
  (องค์การมหาชน) 
15. นายณวัฒน์ เนียมแสง ผู้แทนห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะท างาน 
16. นางสุกานดา ใหญ่โสมะนัง ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      คณะท างาน 35 

17. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะท างาน 

/18. นางสาวสุพรรษา... 
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18. นางสาวสุพรรษา พุทธะสุภะ ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  คณะท างาน 
  กระทรวงอุตสาหกรรม 
19. นางสาวบุญศรี นุสติ ผู้แทนศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  คณะท างาน               
                              กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
20. นายกิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คณะท างาน 5 

21. นางสาวจีรวรรณ สัมฤทธิ์ดี ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะท างาน 
22. นางอัญญาดา  ตั้งดวงดี หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ  คณะท างาน 
  ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
23.  นายนภดล  แก้วบรรพต หัวหน้ากลุม่สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คณะท างาน 
  ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  10 

24. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง  คณะท างาน    
  ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
25. นางกุหลาบ  เลขาข า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ ส านักหอสมุดฯ คณะท างาน 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และเลขานุการ 
26. นางนพมาศ กิจคุณาเสถียร เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ ส านักหอสมุดฯ คณะท างาน  15 

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวพรรษชล  รัตนปาณี เจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ส านักหอสมุดฯ คณะท างาน 
 (แทนนางสาวอัคริมา บุญอยู่) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 

2.  ผู้แทนส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ     
4.   ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
5.   ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
6.   ผู้แทนส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      25 

7.   ผู้แทนศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  
8.   ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
10. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 30 

1.  นางรังสิมา เพชรเม็ดใหญ่ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2.  นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3. นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 

  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
4. นางสาวฐิติมา ธรรมบ ารุง ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

/5. นางอลิสรา … 
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5.  นางอลิสรา คูประสิทธิ์ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร 
                                      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
6.  นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติระบิล ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
7.  นางสาวชนัญญา จาติกวนิช  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
8.  นางสาวณัฏฐกานต์ ศิริรัตน์  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 5 

9.  นางสาวเฉิดฉันทร ์ ราชบุรณะ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
10. นายวิศรุจน์ เมืองปลื้ม ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวนิศาชล ศศานนท์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
12. นางสาวพิมพ์ชนก ปานทอง กรมทรัพย์สินทางปัญญา  10 

13. นายไตรโรจน์ นวลอินทร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
14. นางสาวสุรภา พวงส าล ี กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
15. นางสาวชนาภา ขยันนา กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
16. นางสาวสุวนันท์ ฉัตรมงคลพาณิช กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
17. นางสาวปพิชญา มูกขุนทด กรมทรัพย์สินทางปัญญา  15 

18. นางสาวกรรณิการ์ เทียนทิพย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
19. นางสาวจุฑามาศ เจตวิทูร กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
20. นางสาวธัญลักษณ์ เหลืองทองค า กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
21. นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
22. นายพิพัฒน์ ดียอดยิ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ 20 

เริ่มประชุม : เวลา  13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
                       ไม่มี 
มติที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์  25 

                       และเทคโนโลยี (ศปว.) ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 
                       เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) แจ้งว่า ได้เวียนรายงานการประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 2/2560 
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ผู้เข้าประชุมได้พิจารณาทางอีเมล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ซึ่งผู้เข้าประชุม
พิจารณาแล้วไมม่ีผู้ขอแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มแีก้ไข 30 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 
                      3.1  การปรับปรุงชื่อผู้แทนหน่วยงาน ศปว. เนื่องจากผู้แทนเดิมเกษียณอายุราชการ                       
                               เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงชื่อผู้แทนของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมีผู้แทนคณะท างาน ศปว. จ านวน 2 หน่วยงาน เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 35 

กันยายน 2560 คือ ผู้แทนห้องสมุดส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ฝ่ายเลขาฯ ได้ปรับปรุงชื่อผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

/1) ผู้แทนห้องสมุด … 
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         1) ผู้แทนห้องสมุดส านักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ นางอริยาภรณ์ เขื่อนยัง ต าแหน่ง 
บรรณารักษ์ช านาญการ (แทน นางสุวรรณา ธนพัฒน์) 
  2) ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ นางสาวสุพรรษา พุทธะสุภะ ต าแหน่ง 
นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านบรรณารักษ์) (แทน นางละออ ธ ารงธีระกุล) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  5 

 3.2  ผลความร่วมมือในการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศของคณะท างาน ศปว. ปีงบประมาณ 2560 
          เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลผลความร่วมมือฯ และให้น าเสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มีผลการบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม จ านวน 
365 เรื่อง 10 

     ผู้แทน สส. (นางสาวก าไลฯ) รายงานเพ่ิมเติมว่า สส. ได้มอบหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่
ห้องสมุดกลาง สจล. เพ่ือให้บริการนิสิต/นักศึกษา จ านวน 198 เล่ม เนื่องจากในปีนี้ห้องสมุดกลาง สจล. จะเข้ารับการ
ตรวจประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว 
        ที่ปรึกษาฯ (รอง อวศ. แน่งน้อยฯ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานสมาชิกที่
ให้บริการภายในสมาชิกเครือข่าย ศปว. (การแลกเปลี่ยนสารสนเทศร่วมกัน) ถ้าสามารถบริการให้กับผู้รับบริการของ15 

สมาชิกเครือข่าย ศปว. ไดด้้วย จะเกิดประโยชน์จากความร่วมมือฯ ดังกล่าวอย่างแท้จริง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.3 ความคืบหน้าผลการด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว.  
                                ผู้แทน วศ./ประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. (นายนภดลฯ) รายงานความคืบหน้า
ผลการด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ดังนี้ 20 

   1) การปรับปรุงเว็บไซต์ ศปว. ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับแก้ตามมติที่ประชุมฯ 
ครั้งที่แล้ว เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่บุคคลภายนอก โดยจะเปิดสิทธิ์ (Account) ให้หน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. 
สามารถปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานบนเว็บไซต์ได้ 
      2) ได้จัดท า Facebook fanpage ชื่อ STIC Thai เรียบร้อยแล้ว และขอให้ผู้รับผิดชอบใน
การลง Facebook ของแต่ละหน่วยงานเพิ่มเพ่ือน  25 

      ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ที่ปรึกษาฯ (รอง อวศ. แน่งน้อยฯ) : การน าเสนอข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์ หรือบน 
Facebook ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร จึงต้องก าหนดกรอบของข้อมูลที่หน่วยงานสมาชิกฯ จะน ามาประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook fanpage เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการมี Facebook fanpage ที่ต้องการประชาสัมพันธ์
ภารกิจหลักของสมาชิกเครือข่าย ศปว. ผ่านช่องทาง Social Media ให้ชัดเจน เพ่ือให้ข้อมูลในเว็บไซต์ ศปว. เป็นไป30 

ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ศักยภาพของหน่วยงานสมาชิกฯ แต่ละหน่วยงานไม่เท่ากัน อาจจะเริ่มต้นจากหน่วยงานที่มี
ห้องสมุด ส่วนหน่วยงานที่ไม่มีห้องสมุดต้องมาดูว่าจะสามารถเชื่อมด้วยข้อมูลใด  
   ผู้แทน สวทช./พว. (นายบุญเลิศฯ) : เว็บไซต์ ศปว. ส่วนของเมนูรายงานการประชุม อาจมี
ผลกระทบต่อบุคคลที่ 3 เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ฐานข้อมูลออนไลน์ (กรณีเปิดเป็นสาธารณะ) จึงเสนอให้เปิดอ่านได้
เฉพาะสมาชิกเครือข่าย ศปว. และเสนอให้มีการก าหนดผู้ควบคุมดูแล (Admin) และผู้ควบคุมดูแลร่วม (Co-Admin) ของ35 

แต่ละหน่วยงาน และกติกา/สิทธิ์ในการบริหารจัดการ Facebook fanpage ของ Admin และ Co-Admin ให้ชัดเจน 

/เช่น การพิจารณา ... 
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เช่น การพิจารณาอนุมัติคนเข้ามาในกลุ่ม หรือ สิทธิ์ในการลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้เป็น Facebook fanpage  
ทีม่ีเนื้อหาดึงดูดคนทีส่นใจให้เข้ามามาก 
   ผู้แทน วศ./ประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว (นายนภดลฯ) : ได้แก้สิทธิ์ให้เฉพาะ
หน่วยงานสมาชิกเข้าถึงเว็บไซต์ ศปว. ในส่วนของเมนูรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว 
   ผู้แทน สส. (นางสาวก าไลฯ) : เสนอให้มีการประชุมคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. มากขึ้น 5 

เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ด าเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือให้มีการท างานที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
                  2. เปิดสิทธิ์ (จัดสรร account ร่วมเป็น Co-admin) ให้สมาชิก ศปว.เฉพาะที่ได้รับการมอบหมายจาก 
                      หนว่ยงานให้สามารถปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานบนเว็บไซต์ ศปว. และ Facebook fanpage โดย 10 

                       ให้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของสมาชิก ศปว.                       
                   3. ปิดเมนูรายงานการประชุม ศปว. บนเว็บไซต์ ศปว. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และ 
                                เทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 – 2563) 15 

        เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) รายงานว่า ได้จัดท าหนังสือขอความเห็นชอบร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ไปยังหน่วยงานที่ไม่มาประชุม จ านวน 17 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (ตามมติ
ที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560) โดยมีหน่วยงานให้ข้อเสนอเพ่ิมเติม 
จ านวน 1 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.  และฝ่ายเลขาฯ ได้น าข้อเสนอ
เพ่ิมเติมจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ศปว. (พ.ศ. 2561 – 2563) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1 20 

และขอสรุปประเด็นอ่ืนๆ ที่หน่วยงานสมาชิกฯ มีความสนใจเข้าร่วมตามแผนงาน/โครงการ ของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ศปว. (พ.ศ. 2561 – 2563) ดังนี้ 

1) การตั้งคณะท างานฐานข้อมูลสารสนเทศเฉพาะทาง 
   - ด้านอาหาร สนใจร่วมเป็นคณะท างาน 1 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
   - ด้านหนังสือหายาก ไม่มีหน่วยงานสนใจร่วมเป็นคณะท างาน 25 

 2) ความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์
ความรู้ วทน. มีหน่วยงานสมาชิกฯ สนใจเข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน 6 หน่วยงาน คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันทรัพยากร
น้ าและการเกษตร 30 

     ผู้แทน สวทช. /พว. (นายบุญเลิศฯ) อธิบายร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ิมเติมว่า เดิมร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ก าหนดตัวชี้วัดเป็นจ านวนเว็บไซต์ ซึ่งมีข้อเสียคือ จะท าให้มีจ านวนเว็บไซต์มากเกินไป เมื่อมีเว็บไซต์ใหม่
เกิดขึ้นมา เว็บไซต์เก่าก็จะไม่ได้รับความสนใจ กลายเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน ท าให้เป็นการสิ้นเปลืองและเสียเวลา  
จึงขอเสนอตัวชี้วัดใหม่ ดังนี้ 

1) ปี 2561 จัดท าเป็น collection ในเว็บ ศปว. เพ่ือให้เว็บ ศปว. มีลูกเล่นบริหาร35 

จัดการง่าย และมี content เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

/2) ปี 2562 - 2563 ... 
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2) ปี 2562 - 2563 จัดท ากลไกอัตโนมัติที่ช่วยดึงข้อมูลของหน่วยงานให้ไหลมาที่คลังกลาง 
หรือ platform กลาง ที่สามารถเข้าสู่สารสนเทศของทุกหน่วยงานได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือจ านวนข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น  และให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้    

1) แนวทางเทคนิคการออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลที่มีแรงจูงใจในการร่วมสร้างสื่อ และ
หรือร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้วแทนการสร้างใหม่ ตัวอย่างเช่น โครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 5 

(http://oer.learn.in.th) 
2) แนวทางการปรับเป็น online services แทน เช่น การท าระบบ one search ระบบ

ฐานข้อมูลห้องสมุด (เฉพาะการสืบค้น ไม่รวมระบบยืมคืน) 
3) ผู้ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ วทน. ร่วมกับประเทศในภูมิภาค

อาเซียนหรือนานาชาติ เว็บไซต์ เนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมทั้งงบประมาณด าเนินการ งบสร้างเครือข่ายอาเซียน) 10 

ประธานคณะท างาน ศปว. (นางสาวลดาฯ) รายงานว่า เนื่องจากได้ข้อมูลตอบกลับจาก
สมาชิกฯ เสนอให้ตัดกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนออก จึงขอ
เสนอที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นความร่วมมือภายในประเทศ ในปี 2561 – 2563 แทน 

ที่ปรึกษาฯ (รอง อวศ. แน่งน้อยฯ) ให้ความเห็นว่า ในปี 2561-2562 หน่วยงานสมาชิก
ควรพัฒนาความร่วมมือภายในคณะท างาน ศปว. ให้เข้มแข็งก่อน และในปี 2563 ให้ขยายความร่วมมือออกไปสู่ระดับ15 

อาเซียน  
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
                                                   นวัตกรรมของประเทศ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                    ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศ ปี 61 จ านวน 1 ฐานข้อมูล  
                                                                                     ปี 62 - 63 จ านวน 1 collection ต่อปี                                20 

                                    โดยมี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
                                    1) ออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลที่มีแรงจูงใจในการสร้างสื่อและหรือร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้ว  
                                        เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาหาร มาตรฐาน 
                                    2) กิจกรรมบูรณาการเชิงรุก online ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว. 
                                        2.1  การท าระบบ  single window search ฐานข้อมูล (สนช.) 25 

                                        2.2  การพัฒนาเว็บ ศปว. ให้บริการทันสมัย (วศ.) 
                                    3) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในการให้บริการสารสนเทศ                 
  4.2 Platform กลาง ศปว. 
                                    เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 มอบหมาย สนช. จัดท ารายละเอียดค าอธิบายกิจกรรมใน Platform 30 

กลาง ศปว. และงาน STI 2018 ซึ่ง สนช. เสนอให้ฝ่ายเลขาฯ เชิญหน่วยงานสมาชิก ศปว. ที่มีศักยภาพด้าน IT และมี
ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล มาร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ศปว. ฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานไปยัง
หน่วยงานสมาชิก ศปว. ดังกล่าว เพ่ือเชิญประชุมหารือ  แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ศปว. ในวันจันทร์ที่           
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีผู้แทน
จาก 6 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม คือ สวทช. วว. สสนก. สนช. วศ. และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 35 

โดยที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า ให้หน่วยงานสมาชิกที่มีฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆ และสามารถ
เผยแพร่ได้ โดยมีระบบเชื่อม เพ่ือให้สืบค้นข้อมูลแบบ one search ได้ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ และเห็นควรให้มีแบบสอบถาม ให้สมาชิกตอบข้อมูลของ
หน่วยงานตนเอง และให้ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ซึ่งแบบสอบถามนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สวทช. และ วว. จัดท าขึ้นเพ่ือ

/ส ารวจ ... 
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ส ารวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นแนวทางในการปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ ศปว. 
ต่อไป 
  ผู้เข้าร่วมประชุม วว. (นางอลิสราฯ) อธิบายแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการความส าเร็จ
ในการให้บริการ คุณภาพของข้อมูลที่ให้บริการ คุณภาพของระบบสารสนเทศที่รองรับการให้บริการความต้องการ/5 

เป้าประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  ชุดที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเชิงเทคนิคเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐาน รูปแบบ
และวิธีการในการเชื่อมโยง ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเภทของระบบสารสนเทศและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 ผู้แทน สวทช./พว. (นายบุญเลิศฯ) ให้ข้อคิดเห็นว่า หน่วยงานสมาชิกฯ ต้องกลับไปดู
ข้อมูล/ฐานข้อมูลออนไลน์/เว็บไซต์/สารสนเทศของหน่วยงานตนเอง ที่สามารถเปิดเผยได้ เพ่ือน ามาแชร์ในเว็บ ศปว.10 

ที่มีระบบการดึงข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งอาจต้องพิจารณาเป็นรายเว็บไซต์ (ประเภทของข้อมูลรองรับการดึงข้อมูลอัตโนมัติ
หรือไม่) แต่ทั้งนี้การกระท าใดๆ ต้องท าอยู่บนเว็บไซต์ ศปว. และเสนอให้มีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ศปว. ดังนี้ 
 1) มีการเชื่อมข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานสมาชิกฯ ไปยังเว็บไซต์ ศปว. เพ่ือเป็นการ
ลดขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูล กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานสมาชิกฯ มีการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของตน ข้อมูลเหล่า นั้น
สามารถมาปรากฏที่หน้าเว็บ ศปว. ได้ โดยที่ไม่ต้องมีการน าเข้าข้อมูลเองอีกครั้งหนึ่ง 15 

 2) ในส่วนของหัวข้อการค้นหาข้อมูลในเว็บ ศปว. ให้พัฒนาเป็นระบบที่สามารถแสดงผล
การค้นหาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานสมาชิกฯ ได้ด้วย โดยสามารถระบุได้ว่ามีผลการค้นหาจากเว็บไซต์หน่วยงานนั้น
เป็นจ านวนเท่าใด (คล้ายระบบของ Google Search) 
  3) พัฒนาในส่วนของระบบฐานข้อมูลการยืมคืนหนังสือระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นระบบ 
online service เช่น การท าระบบ one search ให้ฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานเชื่อมถึงกันหมด (อาจเริ่มจาก20 

ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นห้องสมุดก่อน) 
 ผู้แทน สนช. (นางสาวปัทมาวดีฯ) เสนอว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่จัดงาน “ร่วมตามหา
ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” ท าให้ สนช. มีข้อมูลของผู้ประกอบการจ านวนมาก แต่ไม่มีสารสนเทศเพียงพอ      
ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ อีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองไม่มีความรู้ในเรื่องข้อมูลสารสนเทศของ
แต่ละหน่วยงาน ทาง สนช. จึงขอเสนอตัวเป็นตัวกลาง ในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน 25 

โดยเสนอเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 
 1) ให้แต่ละหน่วยงานเสนอฐานข้อมูลของหน่วยงาน แต่ช่องทางนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่อง
ของฐานข้อมูลที่บางหน่วยงานไม่ได้จัดท าไว้ส าหรับผู้ประกอบการ แต่เป็นฐานข้อมูลส าหรับบุคลากรภายในเท่านั้น 
  2) จัดให้ผู้ประกอบการเข้าไปใช้บริการฐานข้อมูลของหน่วยงานสมาชิก และเก็บรวบรวม
ข้อมูลของฐานนั้น เป็นการให้ผู้ประกอบการใช้บริการฐานข้อมูลของหน่วยงานนั้นอย่างเต็มที่ และแก้ปัญหาการไม่รู้30 

ข้อมูลสารสนเทศของผู้ประกอบการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 1) ให้สมาชิกตอบข้อมูลของหน่วยงานตนเองในแบบสอบถามฯ เพ่ือส ารวจความพร้อมและ 
                                สถานะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานสมาชิกฯ ส่งแก่ผู้เข้าร่วมประชุม วว.             
                                (นางอลิสราฯ) และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ แจ้งเวียนหน่วยงานสมาชิกฯ ที่ไม่ได้มาประชุมใน 
                                วันนี้พิจารณาตอบแบบสอบถามฯ 35 

                       2) ให้ฝ่ายเลขาฯ สอบถามหน่วยงานสมาชิกยืนยันหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน STI 2018  
                               (28 – 29 มิถุนายน 2561) สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 2/2560     
                               เมือ่วันที่ 29 สิงหาคม 2560  

/4.3 ตราสัญลักษณ์ ... 
22



8/8 
 

                              4.3 ตราสัญลักษณ์ ศปว.  
                                    เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้หน่วยงานสมาชิกที่ไม่มาประชุม เสนอตราสัญลักษณ์ ศปว. 
เพ่ือน ามาคัดเลือกในการประชุม ศปว. ครั้งต่อไป ส่วนหน่วยงานที่มาประชุมให้น ากลับไปพิจารณาและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบในการประชุมครั้งนี้นั้น ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดเสนอตราสัญลักษณ์ ศปว. ใหม ่มายังฝ่ายเลขาฯ  5 

  ผู้แทน วศ./ประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. (นายนภดลฯ) แจ้งที่ประชุมว่า   
ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ศปว. จ านวน 2 แบบ มาเพ่ือให้ที่ประชุมวันนี้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพ่ือน าไป
ปรับปรุงและใช้เป็นตราสัญลักษณ์ ศปว. ต่อไป 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตราสัญลักษณ์ ศปว. โดยมีความเห็นจากที่ประชุมให้น า     
ตราสัญลักษณ์ที่ผู้แทน วศ./ประธานคณะท างานเว็บไซต์ ศปว. (นายนภดลฯ) ออกแบบกลับไปปรับแก้เพ่ิมเติม โดยน า10 

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ ศปว. ทั้งสองแบบมาปรับรวมกัน และน าเสนอที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาใหม่      
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 ผู้แทน วศ./ประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. (นายนภดลฯ) แจ้งที่ประชุมว่า 
ตราสัญลักษณ์ ศปว. ที่ปรับแก้แล้ว จะส่งให้หน่วยงานสมาชิกฯ พิจารณาทางกลุ่ม ศปว. เพ่ือกระชับเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณาให้เร็วขึ้น 15 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. (นายนภดลฯ) น าองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ 
                 ศปว. ทั้งสองแบบมาปรับรวมกัน และส่งให้หน่วยงานสมาชิกฯ พิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 การส ารวจความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของ ศปว.  
                              ผู้แทน สวทช./พว. (นายบุญเลิศฯ) แจ้งที่ประชุมว่า ยินดีจัดอบรม 3 หลักสูตรให้กับสมาชิก 20 

ศปว. และทีมงานของสมาชิก เพ่ือให้เป็นผลงานของ ศปว. ในประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรในการให้บริการ
สารสนเทศ (พัฒนา human ware) ของ ศปว. ปี 2561 ได้แก่ หลักสูตรอบรมมาตรฐานดิจิทัลในการท างานส านักงาน 
(1 วัน) หลักสูตรการผลิตสื่อ AR (2 วัน) และหลักสูตรการท าสื่อ Infographic (2 วัน)  
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมความต้องการเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตรเสนอผู้แทน  
               สวทช./พว. (นายบุญเลิศฯ) ทราบและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 25 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

 

                                                            นางนพมาศ กิจคุณาเสถียร                       
                                                                                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

                                                                                                            30 

                                                                     นางกุหลาบ เลขาข า                            
                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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๒/๕ 

 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวกําไล ลิ่มสอน ห้องสมุดกรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๒. นายวิศรุจน์ เมอืงปลื้ม ห้องสมุดกรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓. นางสาวฐิติมา ธรรมบํารุง ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   
เริ่มประชุม  :  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 5 

ระเบียบวาระที่ ๑  :  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  มีหน่วยงานสมาชิกในคณะทํางาน ศปว. แจ้งความประสงค์ขอส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์ 
ศปว. เพ่ิมเติม 
 ประธานฯ (นายนภดลฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหน่วยงานสมาชิกภายใต้คณะทํางาน ศปว. ที่แจ้งความ
ประสงค์ขอส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. เพ่ิมเติม ๑ หน่วยงานคือ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพ10 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์จะนําเสนอในที่ประชุมคณะทํางาน ศปว. ต่อไป 
 ๑.๒  มติที่ประชุมคณะทํางาน ศปว. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ที่เก่ียวข้องกับคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. 
 ประธานฯ (นายนภดลฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะทํางาน ศปว. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ที่เก่ียวข้อง
กับคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์ฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- การเปิดสิทธ์ิในเว็บไซต์ ศปว. ให้หน่วยงานสมาชิก ศปว. โดยแจ้งทางกลุ่ม Line คณะทํางานเว็บไซต์ 15 

ศปว. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑ 
- Facebook fanpage ปัจจุบันมี 2 หน่วยงานเป็น Co-admin คือ สวทช. และ สสนก. โดยเพ่ิมสิทธ์ิให้

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑ ซึ่งทาง admin ต้องกด submit ให้ โดยหน่วยงานอ่ืนต้อง add ขอเป็นเพ่ือน 
แล้ว admin จะเพ่ิมสิทธ์ิ co-admin ให้ 

- การปิดเมนูรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ ศปว. สําหรับหน่วยงานสมาชิกถ้าทําการ log in จะสามารถ20 

เห็นเมนูน้ีได้ 
- กิจกรรมบูรณาการเชิงรุก online ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว. จะนําเสนอในวาระที่ ๔ เรื่อง

เสนอเพ่ือพิจารณา โดยผู้แทนจาก สนช. (นางสาวปัทมาวดฯี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 25 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ประธานฯ (นายนภดลฯ) แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ให้
คณะทํางานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ ๑๕  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 30 

 

 

/ระเบียบวาระที ่๓... 
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๓/๕ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  :  เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๓.๑  ผลการดําเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ ศปว. ตามมติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ครั้งที่  
๑/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ (นายนภดลฯ) แจ้งว่า จากรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ มีเรื่องที่ต้องติดตามอยู่ ๔ เรื่อง5 

ดังน้ี 

มติที่ประชุม ผลการดําเนินงาน 

๑. ให้มี notification แจ้งเตือนหน่วยงานสมาชิกให้
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 

ได้สร้างกลุ่ม Line คณะทํางานเว็บไซต์ ศปว. ขึ้น
เพ่ือเป็นช่องทางการแจ้งเตือนและติดต่อสื่อสาร 
ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มจํานวน ๑๔ ราย 

๒. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลบน
โทรศัพท์มือถือได้ (Web Responsive) 

ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผล
บน โทรศัพท์มือถือได้แล้ว 

๓. จัดทํา Help keyword สําหรับใช้ภายใน อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูล โดยจะนํา
ข้อมูลจากที่ สนช. กับ สวทช. จัดทําแบบสํารวจมา
จัดทําเป็น Help keyword  

๔. สร้าง Facebook fanpage ช่ือ STIC Thailand  ได้สร้าง Facebook fanpage ช่ือ STIC Thailand 
แล้ว ปัจจุบันมี Co-admin จํานวน ๒ หน่วยงาน คือ 
สวทช. และ สสนก. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การทําระบบ Single Window Search 10 

 ผู้แทนจาก สนช. (นางสาวปัทมาวดีฯ) แจ้งว่า จากที่เคยหารือเรื่องการพัฒนาระบบให้สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลสารสนเทศและระบบต่างๆ ของหน่วยงานสมาชิก มีผู้แทนจาก วช. ช่วยดําเนินการเก็บข้อมูลให้ จากข้อมูลที่ได้มา
แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ 

- ข้อมูลที่สามารถ Share กันได้เลย โดยทําเป็น Single Search Gateway โดยใช้ API ร่วม 
- ข้อมูลสารสนเทศที่ผู้ประกอบการต้องการ และจะหาข้อมูลได้จากหน่วยงานใดบ้าง 15 

ผู้แทนจาก สวทช. (นางสาวฐิติมาฯ) แจ้งว่า จากที่ได้ประชุมกลุ่มย่อยที่ สนช. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ โจทย์ที่ได้คือการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยให้ สวทช. ให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค สรุป
ประเด็นได้ว่า ฟังก์ชันน้ีควรจะอยู่ในเว็บไซต์ ศปว. หรือควรพัฒนาเป็นระบบใหม่ และส่วนของข้อมูลที่จะให้บริการเบ้ืองต้น
ให้ สนช. สรุปข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องการเพ่ือจะได้สํารวจข้อมูลจากหน่วยงานท่ีต้องการเข้าร่วมให้สอดคล้องกัน โดย
ข้อมูลจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ ๑) ข้อมูลบริการพ้ืนฐาน และ ๒) ข้อมูลที่ไม่สามารถให้บริการคนนอกได้ เช่น ฐานข้อมูล20 

ออนไลน์ 
ที่ปรึกษาฯ (นางสาวลดาฯ) ขอความเห็นจากที่ประชุมฯ ว่าแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถ

ให้บริการคนนอกได้ 

              /ผูแ้ทนจาก วว... 
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๔/๕ 

 

 
ผู้แทนจาก วว. (นางสาวนฤมลฯ) แจ้งว่า วว. มี e-library ส่วนที่เป็นองค์ความรู้ของ วว. สามารถเปิดบริการ

แก่คนนอกได้ แต่ส่วนของรายงานวิชาการจะเข้าได้แค่ abstract ถ้าต้องการฉบับเต็มต้องติดต่อมาที่หน่วยงานและอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลสารสนเทศอาจจะไม่ตรงกับที่ สนช. ต้องการ เน่ืองจากกลุ่มลูกค้ามีหลายกลุ่มไม่ได้เน้นที่กลุ่ม
ผู้ประกอบการอย่างเดียว โดยติดต่อประสานงานได้ที่คุณศิระ 5 

ผู้แทนจาก วช. (นางสาววรรณีฯ) แจ้งว่า ข้อมูลของ วช. ที่สามารถนํามาเช่ือมต่อกับ ศปว. ได้คือ abstract 
และเอกสารฉบับเต็มแต่ต้องเป็นสมาชิกของ วช. จึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ส่วนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบการ
วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติในเร่ืองต่างๆ ต้องนําเสนอให้หัวหน้าพิจารณาและตัดสินใจ โดยติดต่อประสานงานได้ที่
คุณไขแสง 

ผู้แทนจาก สจล. (นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งว่า ข้อมูลของ สจล. แบ่งเป็น ๓ ส่วนโดยส่วนที่ให้บริการคนนอกได้คือ 10 

ส่วนที่ ๑ หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด และส่วนที่ ๒ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้ 
Millennium แต่กําลังจะเปลี่ยนเป็น Walai Autolib โดยผ่านโปรโตคอล Z39.5 ส่วนที่ไม่สามารถให้บริการคนนอกได้คือ
ส่วนที่ ๓ พวก Reference database IEEE Science direct วิทยานิพนธ์ จํากัดการใช้งานโดยใช้ IP access ส่วนของ 
backend มีการให้บริการ Interloan ยืมระหว่างห้องสมุด โดยบรรณารักษ์จะประสานงานกันเอง 

ผู้แทนจาก จฬ. (นายณวัฒน์ฯ) แจ้งว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมใช้ Millennium แต่ปัจจุบันใช้ Sierra 15 

การสืบค้นจะเป็นแบบ Single search อยู่แล้ว ส่วนของฐานข้อมูลจํากัดการใช้งานโดยใช้ IP access 
ผู้แทนจาก มม. (นางสาวเฉิดฉันทร์ฯ) แจ้งว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้ Sierra เหมือนกับของจุฬาฯ  
ผู้แทนจาก กสอ. (นางสาวสุพรรษาฯ) แจ้งว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้ ELIB ให้บริการข้อมูลเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ข้อมูลที่ให้บริการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑  คือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ทางห้องสมุดจัดทํา ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดซื้อจากศูนย์หนังสือต่างๆ 20 

ผู้ใช้บริการสามารถยืมตัวเล่มไปถ่ายเอกสารได้ ส่วนการพัฒนาเว็บไซต์ใช้ภาษา C และ SQL 
ผู้แทนจาก สส. (นายวิศรุจน์ฯ) แจ้งว่า มีการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลิขสิทธ์ิของกรมฯ 

ให้บริการผ่าน e-library.deqp.go.th และสารานุกรมออนไลน์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่กรมฯบอกรับ เช่น World book ส่วน
ของฐานข้อมูลห้องสมุด อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวบฐานข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีกรมฯเป็น
เจ้าภาพ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้ Liberty การสืบค้นสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรท้ังหมดของกรมฯ  25 

ประธานฯ (นายนภดลฯ )  สอบถามผู้แทน จฬ .  เ ร่ืองการขอเ ช่ือมโยงข้อมูลต้องขอไปทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์หรือขอไปทางหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

ผู้แทนจาก จฬ. (นายณวัฒน์ฯ) แจ้งว่า ต้องขอไปทางหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก Server อยู่ที่
ส่วนกลาง 

ส่วนของ วศ. ที่ปรึกษาฯ (นางสาวลดาฯ) แจ้งว่า สามารถเช่ือมโยงได้ทุกอย่าง เน่ืองจากไม่มีการคิด30 

ค่าบริการ ยกเว้นค่าบริการถ่ายสําเนา 
ประธานฯ (นายนภดลฯ) แจ้งว่า ระบบหลักใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix (Koha) เหมือนของ วว. ส่วน

ของเว็บไซต์สามารถเข้า port และค้นหา index ได้เลย ยกเว้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ 
 
 35 

 

/ผู้แทนจาก สวทช... 
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ผู้แทนจาก สวทช. (นางสาวฐิติมาฯ) แจ้งว่า ระบบห้องสมุดใช้ OpenBiblio สามารถเช่ือมโยงข้อมูลผ่าน 

Z39.5 ซึ่งรวมถึงเครือข่ายที่เช่ือมโยงข้อมูลกับ พว. ด้วย มี e-content อยู่บนหน้าเว็บของ พว. ส่วนของฐานข้อมูลที่
บอกรับสามารถให้ข้อมูล abstract ได้ ส่วนการให้บริการติดต่อกันเบ้ืองหลัง รวมถึงมีฐาน OER (Open Educational 
Resources : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ) เป็นฐานที่รวบรวม5 

สื่อการเรียนการสอน ภาพถ่าย VDO Clip e-book ที่ปลอดลิขสิทธ์ิ 
ผู้แทนจาก สนช. (นางสาวปัทมาวดฯี) แจ้งว่า สนช. ไม่มีห้องสมุดและ content แต่เป็นหน่วยงานให้ทุนและ

เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ แต่อนาคตอาจจะมีบทความเชิงวิเคราะห์ 
ที่ปรึกษาฯ (นางสาวลดาฯ) ให้ผู้แทนจาก สวทช. (นางสาวฐิติมาฯ) สรุปว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างจาก

หน่วยงานต่างๆ 10 

ผู้แทนจาก สวทช. (นางสาวฐิติมาฯ) แจ้งว่า ต้องการข้อมูลทางเทคนิคเพ่ือเช่ือมโยงระบบห้องสมุด ข้อมูลช่ือ
ฐานข้อมูลที่บอกรับ ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ องค์ความรู้ออนไลน์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ผู้แทนจาก สนช. (นางสาวปัทมาวดฯี) แจ้งว่า จะจัดทํา TOR เพ่ือกําหนดขอบข่ายและเริ่มพัฒนาระบบ 
ที่ปรึกษาฯ (นางสาวลดาฯ) แจ้งว่า ให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะทํางาน ศปว. ก่อนดําเนินการจัดทํา TOR 
ผู้แทนจาก สวทช. (นางสาวฐิติมาฯ) แจ้งว่า เห็นด้วยให้นําเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะทํางาน ศปว. ก่อน แต่ขอ15 

ข้อมูลจากบางหน่วยงาน เพ่ือนํามาจัดทําเป็นตุ๊กตาและนําเสนอในท่ีประชุมคณะทํางาน ศปว. โดยหน่วยงานท่ีสะดวกให้
ข้อมูลเพ่ือนํามาจัดทําเป็นตุ๊กตา คือ วศ. วว. สวทช. สส. และ สมอ. 

ที่ปรึกษาฯ (นางสาวลดาฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะทํางาน ศปว. ครั้งต่อไปจะจัดประชุมที่ 
สวทช. 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทําระบบเป็นต้นแบบนําเสนอในที่ประชุมคณะทํางาน ศปว. เพ่ือขอมติจากที่ประชุมต่อไป 20 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  :  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานฯ (นายนภดลฯ) แจ้งให้สมาชิกในคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ช่วยหา script หรือ module ที่เป็น
ประโยชน์และน่าสนใจเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ศปว. นําเสนอมาที่ วศ. ได้ 
 25 

ปิดประชุม  :  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

นางสาวอัคริมา บุญอยู่         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 นายนภดล แก้วบรรพต    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 30 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) 

ครั้งที่ 1/2561 5 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมบุษกร ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
................................................................ 

 10 

ผู้มาประชุม 
1.  นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร ์ ประธานคณะท างาน 
                        และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
2.  นางสาวนฤมล รื่นไวย์ ผู้แทนส านักดิจิทัลและสารสนเทศ  คณะท างาน 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 15 

3.  นางไขแสง พุฒชูชื่น ผู้แทนศูนย์สารสนเทศการวิจัย  คณะท างาน 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
4.  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้แทนฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
                        ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
5.  นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติระบิล ผู้แทนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  คณะท างาน 20 

     (แทนนางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด) 
6.  นางสาวกันต์ภัสสร เผือกขาวผ่อง ผู้แทนห้องสมุดกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะท างาน 
       สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
7.  นายณวัฒน์ เนียมแสง ผู้แทนห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะท างาน 
8.  นางสาวอารีญา ภาคาหาญ ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คณะท างาน  25 

9.  นางสาวพรทิพย์ แยงค า ผู้แทนส านักหอสมุดกลาง  คณะท างาน  
 (แทนนายสุระชัย พิมพ์สาลี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
10. นายพิศาล จอโภชาอุดม ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะท างาน 
11.  นายนภดล แก้วบรรพต หัวหน้ากลุม่สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  คณะท างาน 
  ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  30 

 

/12. นางเพ็ญพิชชา … 
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12. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง  คณะท างาน    
  ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
13. นางกุหลาบ  เลขาข า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ  คณะท างาน 
  ส านักหอสมุดฯกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเลขานุการ 
14. นางนพมาศ กิจคุณาเสถียร เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ ส านักหอสมุดฯ คณะท างาน  5 

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวอัคริมา บุญอยู่ เจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ส านักหอสมุดฯ คณะท างาน 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจของหน่วยงาน) 
1.   ที่ปรึกษาคณะท างาน (รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ) 10 

2.  หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
3.  ผู้แทนส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
4. ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
5.  ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 15 

7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
8.  ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9.  ผู้แทนศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
10. ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผู้แทนศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน 20 

12.  ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13.  ผู้แทนส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
14. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ     
15.   ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
16.   ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  25 

17. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
18.  ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวฐิติมา ธรรมบ ารุง ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 30 

2.  นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
 

/3. นางสาวยุพิน … 
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3.  นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์ ส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
4.  นายพิพัฒน์ ดียอดยิ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
                       ประธานฯ (นางสาวลดาฯ) แจ้งว่า หน่วยงานสมาชิกในคณะท างาน ศปว. แจ้งความประสงค์ขอส่ง5 

ผู้แทนเข้าร่วมในคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. เพิ่มเติม 1 หน่วยงาน คือ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ คณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ด าเนินการปรับแก้ไขค าสั่งฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์  
                       และเทคโนโลยี (ศปว.) ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันพุธที ่29 พฤศจิกายน 2560 
                       เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) แจ้งว่า ได้เวียนรายงานการประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 3/2560 10 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ให้ผู้เข้าประชุมได้พิจารณาทางอีเมล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผู้เข้า
ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีผู้ขอแก้ไข 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มแีก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

                      3.1  มติที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 3/2560 ที่เกี่ยวเนื่องกับคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว.                       15 

                               ประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. (นายนภดลฯ) รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะท างาน 
ศปว. ครั้งที่ 3/2560 มอบหมายให้คณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว ด าเนินการนั้น ฝ่ายเลขาฯ คณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ 
ศปว. ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดสิทธิ์ (การจัดสรร Account ร่วมเป็น 
Co-admin) ให้สมาชิก ศปว. สามารถปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของ ศปว. 
รวมถึงข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ต่อไปนี้ 20 

    - เว็บไซต์ ศปว. มีสมาชิกในคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ร่วมเป็น Co-admin จ านวน 14 
หน่วยงาน คือ วศ. มม. จฬ. สจล. วว. ปส. สอท. วสท. กสอ. วช. สวทช. สสนก.  สนช. และ ส.ส.ท. ส าหรับหน่วยงานที่
ไม่ไดอ้ยู่ในคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ทาง วศ. จะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้ 
    - Facebook Fanpage (ชื่อ STIC Thai) ปัจจุบันมี Co-admin ร่วมกับ วศ. จ านวน 3 หน่วยงาน 
คือ สวทช. สสนก. และ กสอ.   25 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 3.2  การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ศปว. (พ.ศ. 2561 -2563) ตามมติที่ประชุม
คณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 3/2660 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
          ประธานฯ (นางสาวลดาฯ) รายงานว่า ฝ่ายเลขาฯ ได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามมติ   
ที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 3/2560 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ 30 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 1 … 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

- ปี 2561 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ สร้างและพัฒนาระบบฯ ที่ใช้ร่วมกันของ 
ศปว. (Platform กลาง ศปว.) และการท าระบบ Single window search  

- ปี 2562 - 2563 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ รวบรวม/เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ5 

ของแต่ละหน่วยงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ ศปว. ให้บริการทันสมัย เข้าถึงง่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศ วทน. ให้เกิด

การใช้ประโยชน์ 
- ปี 2561 – 2563 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาค

การศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน จัดสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 10 

และเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร ศปว. ส่วนความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนหรือ
นานาชาติ ในการส่งเสริม/สนับสนุนองค์ความรู้ วทน. จะด าเนินการในปี 2563 

   ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การด าเนนิกิจกรรมของ ศปว. (พ.ศ. 2561 -2563) 
ดังนี้

/แผนยุทธศาสตร์ … 
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แผนยุทธศาสตร์การด าเนินกจิกรรมของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2563)                       
ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ
ประเทศ เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1.1 เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนและ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากร
สารสนเทศ วทน. 
เพ่ือบริการ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.1 พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 1 ระบบ เชื่อมโยง
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ ศปว. ให้
เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย 

1.1 ระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศ 
ปี 61 = ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบฯ                  
ปี 62 – 63 = จ านวนข้อมูล
สารสนเทศ วทน. ที่เพิ่มขึ้นต่อ
ปี 

1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
- สร้างและพัฒนาระบบฯ ที่ใช้ร่วมกัน 
ของ ศปว. 
- รวบรวม/เชื่อมข้อมูลสารสนเทศแต่ละ
หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงการเข้าถึงได้ 

สวทช. 
สนช. 
สมาชิก ศปว. 
 
 
 
 

  1.2 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง/
เผยแพร่ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ เพ่ือให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน 

1.2 จ านวนช่องทาง/ 
เครือข่ายการเข้าถึง/ใช้
ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ 
วทน. ที่เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมาย                         
ปี 61 = 1 ช่องทาง/เครือข่าย       
ปี 62 = 2 ช่องทาง/เครือข่าย       
ปี 63 = 3 ช่องทาง/เครือข่าย 
 

1.2 กิจกรรมบูรณาการให้บริการ
สารสนเทศ Online แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว.                                      
- ท าระบบ Single window search   
- ปรับปรุงเว็บไซต์ ศปว. ให้บริการทันสมัย 
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน                                         
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาความร่วมมือกับ
ชุมชน/สังคม เพื่อการ
เข้าถึงสารสนเทศ วทน.
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

2.1 เป็นศูนย์กลาง
บริการสารสนเทศ
ด้าน วทน. ระดับ
แนวหน้าของ
ประเทศ 
             

2.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
วทน. ที่เหมาะสมกับชุมชน/
สังคม                               
                                                   
                                     
2.2 พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/
ชุมชน/สังคม                                           
                                                   
                                                      
                                          
2.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
วทน. ร่วมกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียนหรือนานาชาติ 

2.1 จ านวนหน่วยงานใน
ชุมชน/สังคม ที่บูรณาการ
ความร่วมมือเพ่ือการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศ วทน. ของ ศปว.  
2.2 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
เข้าถึงสารสนเทศ วทน. ให้
เกิดการใช้ประโยชน์ 
ปี 61 = 3 กิจกรรม           
ปี 62 = 3 กิจกรรม            
ปี 63 = 3 กิจกรรม 
2.3 จ านวนเครือข่าย/
กิจกรรมที่ส่งเสริม/สนับสนุน
องค์ความรู้ วทน. ในอาเซียน
หรือนานาชาติ 
ปี 63 = 1 กิจกรรม 
 

2.1 กิจกรรมความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ภาคการศึกษา/ ภาครัฐ/ 
ภาคเอกชน/ ผู้ประกอบการ/ ประชาชน 
(อบต. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) ตาม
แผนการด าเนินงาน ศปว. ประจ าปี   
2.2.1 จัดสัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน ฯลฯ    
2.2.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
ศปว.                                                                      
                                                                      
                                                                    
                                                      
2.3 กิจกรรมความร่วมมือกับประเทศใน
อาเซียนหรือนานาชาติ ในการส่งเสริม/
สนับสนุนองค์ความรู้ วทน. 
- ร่วมมือ/การใช้ประโยชน์สารสนเทศ กับ 
ประเทศในอาเซียนหรือนานาชาติ 

วศ. 
สมาชิก ศปว. 
 

 5 

 
 
 

/ผู้แทน วว. … 
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ผู้แทน วว. (นางสาวนฤมลฯ) : วว. มีความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนผ่านสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่ายกับหอสมุดแห่งชาติในอาเซียน หรือชุมนุมห้องสมุดต่างๆ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (นางสาวฐิติมาฯ) : เมื่อวันที่ 5 - 10 กรกฎาคม 2561 เป็นตัวแทน 1 ใน 3 คน 
ของฝ่ายบริการความรู้ฯ (STKS) เข้าเยี่ยมชม/ดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ National 
Palace Museum ในประเทศไต้หวัน ได้มีการคุยรายละเอียดเรื่องการแลกเปลี่ยน Open Educational Resource 5 

โดยรัฐบาลประเทศไต้หวันมีนโยบายให้มีการแลกเปลี่ยนแบบเปิด (openness) ซึ่งเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ ศปว. 
สามารถน าทรัพยากรสารสนเทศมาแลกเปลี่ยนได้ และทางหอสมุดแห่งชาติประเทศไต้หวัน จะจัดประชุมวิชาการโดย
มีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในประเทศอาเซียนมาบรรยายในหัวข้อวิชาการนั้น STKS มีโอกาสได้แนะน าวิทยากร 
และหอสมุดแห่งชาติประเทศไต้หวัน ได้เชิญ STKS เข้าร่วมประชุมโดยยกเว้นค่าลงทะเบียน  
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบแผนฯ 10 

 3.3  Platform กลาง ศปว. และการจัดงาน STI 2018       
       Platform กลาง ศปว. ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
  ผู้แทน สวทช. /พว. (นายบุญเลิศฯ) : ที่มาของการจัดท า Platform กลาง ศปว. เกิดจาก
แนวคิดของ สนช. ที่ต้องการมีระบบๆ หนึ่งเพ่ือบริการผู้ประกอบการที่สนใจสืบค้นข้อมูลและเห็นว่า ศปว.มีการรวมตัว
ของหน่วยงานที่หลากหลายถึง 30 หน่วยงาน จึงควรมีระบบกลางหรือเว็บไซต์ส าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เพ่ือให้15 

ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูล น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และต่อยอดนวัตกรรมหรืออุตสาหกรรม  
       สนช. และ สวทช. /พว. ตกลงร่วมกันในการสนับสนุนบุคลากรและเงินลงทุนเพ่ือจัดท า Web 
Application “Thai search” (ชื่อเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความเห็นชอบจากสมาชิก) 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลเฉพาะทางของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกลางในการจัดท า INDEX 
หรือฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การค้นหาแบบพิเศษ โดยเริ่มต้นจะใช้สนับสนุนการจัดการข้อมูลของ เครือข่าย20 

สมาชิก ศปว. ที่สนใจเข้าร่วม (ในปีงบประมาณ 2561) จากนั้นในปีงบประมาณถัดไปจะขยายผลให้มีการเปิดรับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่มีข้อมูลลักษณะเดียวกันนี้ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการนวัตกรรมได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาในระบบได้
มากขึ้น 
        เว็บไซต์สืบค้น “Thai search” เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลของหน่วยงานองค์กร 
เว็บไซต์ส่วนตน หรืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นเข้าสู่เว็บไซต์ได้ ผ่านผู้ร่วมเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เอง โดยเว็บไซต์จะมีกระบวนการ25 

จัดการสืบค้นข้อมูล เกิดผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในด้านสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เปรียบเสมือน
เป็นเครื่องมือต่อยอดให้เกิดการบูรณาการข้อมูลให้สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับประเทศไทยในยุค 4.0 โดยขอบเขตการด าเนินงาน ผลิตและการออกแบบเว็บไซต์ Thai search จะเป็น
การจัดท าเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive website สามารถรองรับการแสดงผลทั้ง Browser และ Smart device 
ได้อย่างดี สามารถรองรับภาษาโปรแกรม HTML5, PHP รองรับการใช้งาน Java script มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้งาน30 

ภายในระบบ สามารถจัดการผู้ใช้งานในหลายระดับเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาระบบและเว็บไซต์ 
Thai search ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก ดังนี้  

/เมนู หน้าแรก … 
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  • เมนู หน้าแรก เมนูนี้ต้องสามารถให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลข่าว กิจกรรม 
หรือเปิดช่องทาง Wrap ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมาแสดงในหน้านี้ได้อย่างสวยงามสมบูรณ์ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลแยกตามวัน
เดือนปีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในหน้าแรกของระบบได้ 
  • เมนู แนะน าระบบ เป็นเมนูแสดงข้อมูลแนะน าระบบของ Thai search โดยผู้ดูแลระบบ
สามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลขา่วสารได้ พร้อมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลแผนที่แบบ Google map ลงไปยังระบบได ้5 

  • เมนู ค้นหาข้อมูล (ด้วยตัวอักษร) เป็นเมนูแสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลที่รับผลลัพธ์มาจาก 
Json format สามารถแบ่งเพจการค้นหาได้ พร้อมทั้งปรับแต่ง Layout การแสดงผลข้อมูลได้ การเซ็ทระบบของ Thai 
search ในขณะนี้เมื่อป้อนค าค้น สามารถดึงข้อมูลได้จากเว็บคลังศัพท์ไทย ระบบที่ สวทช./พว. ดูแล (คลังสื่อแบบเปิด) 
ระบบห้องสมุดเครือข่ายสมาชิก ศปว. (รวมถึงเครือข่ายข้างนอกทีส่มาชิกดูแล) เนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ขององค์กร และ
สุดท้ายเป็นข้อมูลของหน่วยงานสมาชิกที่ประสงค์จะน ามาลงส าหรับบริการในระบบและเว็บไซต์นี้ 10 

  • เมนู ค้นหาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นเมนูแสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลผ่านแผนที่ประเทศไทย 
  จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ขอน าเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูล Platform กลาง 
ศปว. คือ การตั้งชื่อเว็บไซต์ (Domain name) Function ของเว็บไซต์ (4 เมนูหลัก) และ Function อ่ืนๆ นอกจาก  
4 เมนูหลักท่ีกล่าวมา ซึ่งสมาชิก ศปว. สามารถเสนอเพ่ิมเติมได้ เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปพัฒนาระบบต่อไป 

ผู้แทน สนช. (นางสาวสลิลเกตน์ฯ) : เครือข่าย ศปว. มีคลังความรู้มากมาย ซึ่งถือว่าเป็น 15 

จุดแข็งและโอกาสในการท าเว็บไซต์นี้ ข้อมูลลูกค้าและ Customer journey ของแต่ละหน่วยงานมีความส าคัญต่อการ
น าไปออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับลูกค้าในอนาคต โดยสามารถตอบโจทย์ของ Demand & 
Supply ให้ตรงกันได้ จึงเห็นควรมีการนัดหารือการด าเนินการต่อจากนี้ และจากการประเมินเว็บไซต์นี้จะตอบโจทย์
คนที่ไม่รู้และเข้ามาค้นหาข้อมูลได้มากพอสมควร โดยมองว่าเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี ก็ต่อเมื่อ
มีคนที่สนใจท าเว็บไซต์แบบเดียวกันนี้ และเจาะกลุ่มลูกค้าเดียวกับ ศปว.  20 

ประธานคณะท างาน ศปว. (นางสาวลดาฯ) : วาระนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ในคณะท างานนี้ 
ครั้งแรกมีแนวคิดการสร้าง platform กลาง ศปว. ขึ้นในปี 2561 และมอบหมายคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. 
ประชุมหารือเพ่ือดูความเป็นไปได้ในการท าระบบ และที่ประชุมคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์พิจารณาแล้ว เห็นว่าด้าน
เทคนิคสามารถด าเนินการได้ แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานจะเปิดให้เข้าสืบค้นข้อมูลใดบ้าง ซึ่งผู้แทนของ
คณะท างานชุดนี้อาจจะน าเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือเสนอขออนุมัติลิงค์หรือฐานข้อมูลที่จะน ามาลงในระบบ 25 

และฝ่ายเลขาคณะท างาน ศปว. ได้ส่งแบบสอบถามที่ได้รับความร่วมมือจาก สวทช. และ วว. จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจ
ความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังหน่วยงานสมาชิก โดยมีหน่วยงานสมาชิกสนใจและตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 16 หน่วยงาน คือ ส านักงาน กสทช. ปส. พพ. มว. สวทช. วช. สมอ. ศลช. สทอภ. กสอ. 
สสนก. สซ. สทน. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จฬ. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬ. และ วศ. ทั้งนี้ เมื่อ สวทช./พว. 
และ สนช. พิจารณาข้อมูลแบบสอบถามของ 16 หน่วยงานแล้ว เห็นควรเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนใดบ้าง เพ่ือน าไปออกแบบ 30 

Thai search และจากการหารือกับผู้แทน สนช. (นางสาวปัทมาวดีฯ) เบื้องต้น อาจเริ่มต้นจากหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม
ในขณะนี้ก่อน   

ผู้แทน สวทช. /พว. (นายบุญเลิศฯ) : แหล่งของข้อมูลที่จะน ามาลงในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจาก
เครือข่าย ศปว. แล้ว ยังมีเครือข่ายนอก 3 – 4 เครือข่ายเข้ามาอยู่ในระบบนี้เรียบร้อยแล้ว และข้อดีของ Thai search คือ 

/สามารถ … 
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สามารถควบคุมการดึงข้อมูล ในขณะที่การค้นหาด้วย Google ไม่สามารถควบคุมการดึงข้อมูลได้ ระบบนี้จะมีช่องค้นหา 
สามารถเอาช่องค้นหานี้ไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ห้องสมุด หรือเว็บไซต์องค์กรของหน่วยงานได้ โดยมีผลลัพธ์เสมือนค้นจาก 
Thai search และมีอยู่ประเด็นเดียวที่จะขอความเห็นเพ่ือเป็นมติที่ประชุม คือ ระบบห้องสมุดเครือข่ายสมาชิก ศปว. 
ประสงคใ์ห้ผู้ประกอบการเข้ามาค้นข้อมูลต่อไปนี้หรือไม่  

- ค้นหาในเว็บไซต์ห้องสมุดของหน่วยงาน (จากการส ารวจข้อมูลหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม 5 

ตอบว่า หน่วยงานมีทรัพยากรใดบ้าง แต่ไม่ได้ตอบว่าอนุญาตให้เจาะข้อมูลเข้าไปสืบค้นได้หรือไม่) 
- ค้นหาในเว็บไซต์องค์กรของหน่วยงาน หรือ เว็บไซต์ย่อยขององค์กร 
- ค้นหาในระบบอ่ืนๆ ที่หน่วยงานดูแล เช่น ฐานข้อมูลต่างๆ  
ผู้แทน วว. (นางสาวนฤมลฯ) : ยินยอมในการค้นผ่านทั้งเว็บไซต์ห้องสมุดของหน่วยงานและ

เว็บไซต์องค์กรของหน่วยงาน เนื่องจากเปิดเป็นสาธารณะอยู่แล้ว แต่ในส่วนของรายงานวิชาการ ผู้ประกอบการอาจจะต้อง10 

มาติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงเพื่อให้ได้เอกสารฉบับเต็ม (Full text) 
ผู้แทน มว. (นางสาวกันต์ภัสสรฯ) : ขออนุญาตที่ประชุมตอบประเด็นนี้ภายหลัง 
ผู้แทนห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (นายณวัฒน์ฯ) : ทรัพยากรที่ห้องสมุดคณะ

วิศวกรรมศาสตร์จัดซื้อมาไว้ที่ห้องสมุด จะปรากฏข้อมูลอยู่ที่หอสมุดกลางทั้งหมดแล้วนั้น Thai search สามารถค้นหาได้
หรือไม ่15 

ผู้แทน สวทช. /พว. (นายบุญเลิศฯ) : Thai search สามารถสืบค้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดย
อัตโนมัติไดอ้ยู่แล้ว  

ผู้แทน วสท. (นายพิศาลฯ) : ยินดีให้ค้นผ่านเว็บไซต์ขององค์กร 
ผู้แทน วช. (นางไขแสงฯ) : หน่วยงานมีความประสงค์ให้มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้

มากที่สุด และยินยอมในการค้นผ่านเว็บไซต์ขององค์กร แต่ในส่วนของฐานข้อมูลต้องพิจารณาก่อนว่าจะอนุญาตให้ค้น20 

ผ่านฐานข้อมูลใดบ้าง   
ผู้แทน สจล. (นางสาวยุพินฯ) : สจล. อยู่ในเงื่อนไขเดียวกับห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่าย ศปว. ซึ่ง Thai search สามารถค้นทะลุผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตามที่  
อ.บุญเลิศแจ้งไว้ 

ผู้แทน ศลช. (นางสาวอารีญาฯ) : หน่วยงานก าลังพัฒนาเว็บไซต์และเปิดให้ผู้ประกอบการ25 

เข้ามาค้นข้อมูล ซึ่งได้ตั้งระบบลงทะเบียนไว้เพ่ือจ าแนกออกเป็นรายการที่ให้ฟรีหรือมีค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่แน่ใจว่าเมื่อมาเชื่อม
กับ Thai search จะส่งผลต่อการเก็บข้อมูลหรือการบริการผู้ใช้หรือไม่ 

ผู้แทน สวทช. /พว. (นายบุญเลิศฯ) : ในส่วนของฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน อาจจะต้อง
ท าระบบเชื่อมเป็นรายฐานข้อมูลด้วย ซึ่งอาจไปกระทบต่อนโยบาย (Policy) ของหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ IT กลางของ
หน่วยงานด้วยว่าจะอนุญาตหรือไม่ ต้องมีการพิจารณาเป็นรายฐานข้อมูลและดูความเป็นไปได้ในการท าระบบเชื่อม 30 

ในทางปฏิบัติถ้าหน่วยงานอนุญาต สามารถเชื่อมข้อมูลได้เลย แต่ Thai search จะไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูล จนกว่า
จะลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์หน่วยงานก่อน ทั้ งนี้บางหน่วยงานอาจประเมินว่ามีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของเครื่อง แล้วยังไม่อนุญาตให้ค้นก็เป็นไปได้ 

/ผู้เข้าร่วมประชุม … 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (นางสาวฐิติมาฯ) : ครั้งนี้อาจยังสรุปไม่ได้ว่าข้อมูลไหนหน่วยงานอนุญาต
ให้เผยแพร่ได้ จึงขอเสนอที่ประชุมให้มีการจัดส่ง Thai search ที่ อ.บุญเลิศฯ ออกแบบไปยังหน่วยงานสมาชิก ศปว.   
ทั้ง 30 หน่วยงาน เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยให้หน่วยงานแจ้งว่าอนุญาตให้เผยแพร่หรือค้นทะลุผ่านเว็บไซต์ใดได้บ้าง
และก าหนดวันตอบกลับ 

ผู้แทน สวทช. /พว. (นายบุญเลิศฯ) : กรณีค้นหาในเว็บไซต์ห้องสมุดของหน่วยงานและเว็บไซต์5 

องค์กรของหน่วยงาน หรือ เว็บไซต์ย่อยขององค์กร มีเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่กระทบต่อ Port และ Security ใดๆ ทั้งสิ้น 
แต่จะมากระทบการค้นหาในระบบอื่นๆ ที่หน่วยงานดูแล เช่น ฐานข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าต้องพิจารณา
เป็นรายฐานข้อมูล สนช. ซึ่งเป็นเจ้าภาพงบประมาณและตั้งงบประมาณจัดท า Thai search ไว้แล้วนั้น ขอเชิญชวน
หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเพ่ือจัดท า Thai search พร้อมกัน และถ้าหน่วยงานไหนยังไม่พร้อมเข้าร่วมในขณะนี้ แต่เห็น
ผลงานของ Thai search ในอนาคตและประสงค์จะเข้าร่วมในภายหลัง อาจจะต้องรอให้ สนช. ตั้งงบประมาณใหม่   10 

ในปี 2562 จึงจะเพ่ิมหน่วยงานใหม่เข้ามาร่วมในระบบได้   
ประธานคณะท างาน ศปว. (นางสาวลดาฯ) : ขอให้ อ.บุญเลิศฯ ช่วยร่างรายละเอียดทาง

เทคนิคของ Thai search ส่งในไลน์กลุ่ม ศปว. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการร่างจดหมายเสนอผู้บริหารในการขออนุมัติให้
เชื่อมต่อเพ่ือเข้าค้นหาในเว็บไซต์หรือฐานข้อมูล 

ที่ประชุมร่วมกันเสนอชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ของระบบค้นหา 3 ชื่อ คือ Thaisearch, 15 

Sticthaisearch และ Sticsearch และให้เปิดโหวตในกลุ่มไลน์ ศปว. เพ่ือลงมติคัดเลือกชื่อเว็บไซต์ 
 การจัดงาน STI 2018 ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 ผู้แทน สนช. (นางสาวสลิลเกตน์ฯ) : สนช. วางแผนจัดกิจกรรม STI 2018 ในพ้ืนที่ของงาน 
Innovation Thailand Week 2018 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 โดยคาดว่าจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้ทดลองใช้ Thai search เป็นการ20 

ทดลองความสามารถในการท างานและทดลองส่งต่อบริการระหว่างหน่วยงาน หรือให้ค าปรึกษาในส่วนของสมาชิก
ทั้งหมดได้ อาทิ เมื่อเกิดการค้นหาข้อมูลแล้วค้นเจอว่าอยู่ที่ห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศแห่งใด สมาชิกเครือข่าย ศปว. 
สามารถแนะน าและให้ข้อมูลแทนกันได้ เพ่ือน าส่งสารนิเทศนั้นๆ สู่ผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย    
ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 ส าหรับการเตรียมงาน คาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลด้านพื้นที่และรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ภายใน25 

เดือนสิงหาคม 2561 เบื้องต้นจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างและตกแต่งโดยความรับผิดชอบของ สนช. และเชิญสมาชิกเครือข่าย 
ศปว. มาร่วมออกบูธให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ สนช. จะได้เชิญผู้ประกอบการเข้ามาขอรับบริการ 
ณ จุด “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” 
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ 
               1. สวทช. และ สนช. พัฒนา Platform กลาง ศปว. ส าหรับบริการ Single window search 30 

               2. การเข้าร่วมจัดงาน STI 2018 ในงาน Inovation Thailand Week 2018 ณ ไบเทค บางนา ระหว่าง
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 (เจ้าภาพหลัก สนช.) โดยจะมีการนัดหารือการเตรียมงานต่อไป 
               3. มอบฝ่ายเลขาคณะท างาน ศปว. เปิดโหวตในกลุ่มไลน์ ศปว. เพื่อลงมติคัดเลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain 
name) ของระบบค้นหาจาก 3 ชื่อ คือ Thaisearch, Sticthaisearch และ Sticsearch  

/4. มอบนายบุญเลิศฯ … 
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              4. มอบนายบุญเลิศฯ ประสานฝ่ายเลขาคณะท างาน ศปว. จัดส่ง Thai search ที่ นายบุญเลิศฯ ออกแบบ
ไปยังหน่วยงานสมาชิก ศปว. ทั้ง 30 หน่วยงาน เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยให้หน่วยงานแจ้งว่าอนุญาตให้เผยแพร่
หรือค้นผ่านเว็บไซต์ใดได้บ้างและก าหนดวันตอบกลับ 
               5. มอบนายบุญเลิศฯ จัดท าร่างรายละเอียดทางเทคนิคของ Thai search เพ่ือประสานฝ่ายเลขาคณะท างาน 
ศปว. ให้ด าเนินการส่งจดหมายถึงหน่วยงานสมาชิกต่อไป  5 

3.4  ตราสัญลักษณ์ ศปว.  
       ประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. (นายนภดลฯ) กล่าวรายงานว่า ได้ปรับตรา

สัญลักษณ์ ศปว. รูปแบบใหมเ่รียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกในไลน์กลุ่ม ศปว. 2 รูปต่อไปนี้  
 

 10 

รูปที ่1 
 

 
รูปที่ 2 

 15 

 
มติที่ประชุม รับทราบการปรับตราสัญลักษณ์ ศปว. รูปแบบใหม่ และมอบหมายให้ประธานคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์  
               ศปว. (นายนภดลฯ) น าเสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกในไลน์กลุ่ม ศปว. ต่อไป 
  
 20 

 /3.5 กิจกรรม … 
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 3.5 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE  
                                Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
       เลขานุการ (นางกุหลาบฯ) รายงานว่า คณะท างาน ศปว. ร่วมกันจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์
ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์ IP IDE 
Center เน้นให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส าหรับเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ5 

นวัตกรรมในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
และการให้บริการ   

  ผลประเมิน พบว่า จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 45 คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

  1. ความรู้ก่อนการเยี่ยมชม   ระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70)  10 

 2. ความรู้หลังการเยี่ยมชม   ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.97)  
 3. การน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน  ระดับ  มาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) 

           4. การถ่ายทอดความรู้ของผู้บรรยาย 
              4.1 การให้บริการรับค าขอจดทะเบียน (จดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3)        
                                                 ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47)        15 

       4.2. สาธิตการใช้โปรแกรมสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร IP IDE Center ชั้น 4 
  ระดับ  มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50)        
       4.3 การให้ค าแนะน า IP IDE Center ชั้น 4  
   ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57)           
 5. ความเหมาะสมของอุปกรณ์/ครุภัณฑ์  ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) 20 

 6. ความเหมาะสมของระยะเวลา  ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50)  
 7. ความเหมาะสมของเนื้อหา  ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57)  
 8. ความเหมาะสมของสถานที่  ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63)   
 9. ความพึงพอใจในภาพรวม                    ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

มติที่ประชุม  รับทราบกิจกรรมและผลการประเมินความพึงพอใจการเยี่ยมศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 25 

                และนวัตกรรม (IP IDE Center)    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) แผนการด าเนินกิจกรรม ศปว. ปีงบประมาณ 2562 (Action plan) 
           ประธานคณะท างาน ศปว. (นางสาวลดาฯ) น าเสนอท่ีประชุมว่า ฝ่ายเลขาฯ ได้ถอดแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ศปว. (พ.ศ. 2561 -2563) ออกมาเป็น (ร่าง) แผนการด าเนินกิจกรรม ศปว. ปีงบประมาณ 30 

2562 (Action plan) เพ่ือผลักดันการสร้างความร่วมมือการบริการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การด าเนินงานของ ศปว. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 
การประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านสารสนเทศ กิจกรรมที ่2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วทน. และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ดังนี้
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หน่วย เป้า แผน
นับ หมาย ผล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1. ประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

 3. กิจกรรมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล
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   3.3 จัดกิจกรรมสัมมนา คร้ัง 2

ตามมติท่ีประชุมคณะท างาน ศปว. คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

   1.1 จัดประชุมคณะท างาน ศปว. 2คร้ัง

ตามจริง

คร้ัง

   3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศร่วมกันของสมาชิก
 ศปว.

ระยะเวลาปฏิบัติ

แผนการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายสมาชิกศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจ าปีงบประมาณ 2562

เร่ือง

   1.2 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. คร้ัง 1 ปรับปรุงเว็บไซต์ ศปว.

   3.2 จัดกิจกรรมเย่ียมชมหน่วยงานสมาชิก ศปว.

หมายเหตุ

พิจารณาแผนและสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความก้าวหน้า วทน. ผ่าน
เว็บไซต์ ศปว.

คร้ัง 1
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ใน
การส่งเสริมสนับสนุนองค์
ความรู้ วทน.

1

 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วทน.

กิจกรรม

/ที่ประชุม ....
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   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับแก้ไข ดังนี้ 
                                   กิจกรรมที่ 3.3 จัดกิจกรรมสัมมนา เป้าหมาย ก าหนดเป็น 2 ครั้ง (เดิมก าหนด 1 ครั้ง 
จัดเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 รับด าเนินการโดย วศ.) และเพ่ิมเติมกิจกรรมสัมมนา STI 2018 ในพื้นที่ของงาน 
Innovation Thailand Week 2018 จัดเดือนตุลาคม 2561 รับด าเนินการโดย สนช.  
มติที่ประชุม  1) รับทราบและเห็นชอบแผนการด าเนินกิจกรรม ศปว. ปีงบประมาณ 2562  5 

                2) ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 1/2562 เดือน มกราคม 2562 ณ วว. 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 การส ารวจความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของ ศปว.  
                              ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะด้านการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 10 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้งานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดและส่งเสริมการใช้งานสื่อจากสังคมออนไลน์
ด้วยการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
และยินดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 7 หลักสูตร ให้สมาชิก ศปว. โดยมีผู้สนใจ ดังนี้  
   1) การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open source software : GIMP (ไม่มีผู้สนใจ) 15 

   2) การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open source software : InkScape (ไม่มีผู้สนใจ) 
   3) การสร้างสรรค์สื่อ Infographic และ Gifographic ด้วย Free tools online (สนใจ 4 ราย) 
   4) การผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented reality : AR) (ไม่มีผู้สนใจ) 
   5) การถนอมดอกไม้สดด้วยวิธีการอบแห้ง : การท าดอกไม้สดอบแห้งด้วยซิลิก้าทราย (สนใจ 3 ราย)  
   6) การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ (ไม่มีผู้สนใจ) 20 

   7) การสร้างแผนที่ความคิด (Mind map) ด้วยโปรแกรม Open source : Xmind (สนใจ 1 ราย) 
  ผู้แทน สวทช. /พว. (นายบุญเลิศฯ) : STKS ไม่มีภารกิจเป็นศูนย์ฝึกอบรม จึงไม่สามารถท า
แผนฝึกอบรมเป็นรายปีได้ แต่จะดูว่าปีนั้นๆ มีแนวโน้มเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ หรือจะส่งเสริมด้านใด 
ก็จะจัดขึ้นเฉพาะกิจและขอเสนอแนะว่าหลักสูตรการอบรมให้ ศปว. เป็นผู้เสนอ เนื่องจากทาง STKS ไม่สามารถตั้ง
หลักสูตรเองได้ เพียงให้แจ้งข้อมูลมายัง STKS เกี่ยวกับหลักสูตรที่ ศปว. สนใจ วันที่อบรม และจ านวนคน โดย STKS ยินดี25 

ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนสถานที่อบรมและค่าอาหาร   
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขาคณะท างาน ศปว. ส ารวจความต้องการของสมาชิก ศปว. และแจ้ง   
                นายบุญเลิศฯ ต่อไป 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 30 

 
                        นางนพมาศ กิจคุณาเสถียร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

                                                              นางกุหลาบ เลขาข า          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               
 35 
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ผลการด าเนินงาน ศปว. ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

กิจกรรม/สัมมนา/อบรม วันที/่สถานที่จัด จัดโดย 
1) ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 1 29 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 4 

ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
สร.วศ. 

2) ประชุมคณะท างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. 30 พฤษภาคม 2561 
ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักหอสมุดฯ                

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สอ.วศ./
สร.วศ. 

3) ประชุมคณะท างาน ศปว. ครั้งที่ 2 20 กรกฎาคม 2561 
   ณ ห้องประชุมบุษกร ชั้น 1 อาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

สร.วศ. 

4) กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ให้ค าปรึกษาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE 
Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

29 พฤศจิกายน 2560 
ห้องประชุมวิทยวิถี ชัน้ 6 อาคารตั้ว                       
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 

สร.วศ. 

5) กิจกรรมเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

20 กรกฎาคม 2561                
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

สร.วศ. 

6) การจัดกิจกรรมยกระดับโรงเรียนวดับางเพลิง 
(คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
เป็นแหล่งเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

7 – 8 มิถุนายน 2561                    
โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)

พระนครศรีอยุธยา 

สร.วศ. 

7) สัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล
แบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” 

17 กรกฎาคม 2561                   
ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น ๖       
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ         

กรมวิทยาศาสตร์บริการ     

สพ.วศ. 

8) สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศ
แบบเปิดเพ่ืออุตสาหกรรม” 

22 สิงหาคม 2562                    
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง          

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

สอ.วศ. 

9) งาน STI 2018  4 – 7 ตุลาคม 2561                  
ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการ             

และการประชุม ไบเทค บางนา 

สนช. 

 

เอกสารแนบ 1 
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การเข้าถึง/ใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ วทน. ของ ศปว. โดยความร่วมมือร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ วทน. 
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2561 

 
                                            การบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) 

 

          หน่วยงานที่      
               ให้ความ  
               ร่วมมือ 
หน่วยงานที่        
ได้รับความ       
ร่วมมือ 

วศ. สวทช. 
คณะวิทย์ 
มหิดล 

สมอ. กสอ. 
คณะวิทย์ 

จุฬา 

จ านวนที่ได้รับ
ความร่วมมือ 

(เรื่อง) 

วศ.  83 48 95   226 

สวทช. 88      88 

วว. 190  6 61   257 
สซ.   25  4 1 30 
สส.  1     1 

คณะวิทย์ จุฬา  32     32 
จ านวนที่ให้ความ
ร่วมมือ (เรื่อง) 

278 116 79 156 4 1 634 

 
                                        ความร่วมมือในรูปของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

 

          หน่วยงานที่      
               ให้ความ  
               ร่วมมือ 
หน่วยงานที่        
ได้รับความ       
ร่วมมือ 

วว. มว. สส. สวทช. 
จ านวนที่ได้รับความ

ร่วมมือ (เรื่อง) 

วศ.  3 649 12 664 

สวทช. 136    136 
สจล.   649  649 

จ านวนที่ให้ความ
ร่วมมือ (เรื่อง) 

136 3 1,298 12 1,449 
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center)  

ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

******************************************************* 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน (n) เท่ากับ 30 คน คิดเป็น 66.67 % 
ระดับค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (n = 30) 

ค่า 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

มากที่สุด  
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ี 20 
(66.67) 

9 
(30.00) 

1 
(3.33) 

- - 4.63 92.67 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ 17 
(56.67) 

11 
(36.67) 

2  
(6.67) 

- - 4.50 90.00 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา 17 
(56.67) 

11 
(36.67) 

2  
(6.67) 

- - 4.50 90.00 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหา 17 
(56.67) 

13 
(43.33) 

- - - 4.57 91.33 มากที่สุด 

5. การถ่ายทอดความรู้ของผูบ้รรยาย 
5.1 การให้บริการรับค าขอจดทะเบียน 
(จดแจ้งข้อมูลทรัพยส์ินทางปัญญา ช้ัน 3) 
5.2 การให้ค าแนะน า IP IDE Center ช้ัน 4) 
 
5.3 สาธิตการใช้โปรแกรมสบืค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลสิทธิบัตร ณ IP IDE Center ช้ัน 4 

 
15 

(50.00) 
18 

(60.00) 
16 

(53.33) 

 
14 

(46.67) 
11 

(36.67) 
13 

(43.33) 

 
1  

(3.33) 
1 

(3.33) 
1  

(3.33) 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
4.47 

 
4.57 

 
4.50 

 

 
89.33 

 
91.33 

 
90.00 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

6. ความรู้ก่อนเยี่ยมชม - - 1  
(3.33) 

19 
(63.33) 

10 
(33.33) 

2.70 54.00 ปานกลาง 

7. ความรู้หลังเยี่ยมชม 3  
(10.00) 

23 
(76.67) 

4  
(13.33) 

- - 3.97 79.33 มาก 

8. การน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 6  
(20.00) 

21 
(70.00) 

3  
(10.00) 

- - 4.10 82.00 มาก 

9. ความพึงพอใจในภาพรวม 17 
(56.67) 

13 
(43.33) 

- - - 4.57 91.33 มากที่สุด 

 

เอกสารแนบ 5 
 

จ าแนกระดบัความคดิเห็นเป็น 5 ระดับ : 5 = มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 
การแปลความ : 4.21 – 5.00 =  มากที่สุด  3.41 – 4.20 = มาก  2.61 – 3.40 =  ปานกลาง   
                    1.81 – 2.60 = น้อย  1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด 
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี        
(Science and Technology Knowledge Services : STKS)  

ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 

******************************************************* 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน (n) เท่ากับ 16 คน คิดเป็น 64.00 % 
ระดับค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (n = 16) 

ค่า 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

มากทีสุ่ด  
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ี 5 
 (31.25) 

11 
(68.75) 

- 
 

- - 4.3125 86.25 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ 4 
 (25.00) 

11 
(68.75) 

1  
(6.25) 

- - 4.1875 83.75 มาก 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4 
 (25.00) 

9 
(56.25) 

3  
(18.75) 

- - 4.0625 81.25 มาก 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหา 7 
 (43.75) 

7 
(43.75) 

2 
(12.50) 

- - 4.75 95.00 มากที่สุด 

5. การถ่ายทอดความรู้ของผูบ้รรยาย 8 
(50.00) 

8 
(50.00) 

- - - 4.50 90.00 มากที่สุด 

6. ความรู้ก่อนการเยี่ยมชม - 1 
(6.25) 

10  
(62.50) 

5 
(31.25) 

- 2.75 55.00 ปานกลาง 

7. ความรู้หลังการเยี่ยมชม 4  
(25.00) 

12 
(75.00) 

-  
 

- - 4.25 85.00 มากที่สุด 

8. การน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 5  
(31.25) 

9 
(56.25) 

2  
(12.50) 

- - 4.1875 83.75 มาก 

9. ความพึงพอใจในภาพรวม 6 
 (37.50) 

10 
(62.50) 

- - - 4.375 87.50 มากทีสุ่ด 

 
 

 

  

จ าแนกระดบัความคดิเห็นเป็น 5 ระดับ : 5 = มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 
การแปลความ : 4.21 – 5.00 =  มากที่สุด  3.41 – 4.20 = มาก  2.61 – 3.40 =  ปานกลาง   
                    1.81 – 2.60 = น้อย  1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด 
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1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

น.ส.อภิชญำมล วำรุณประภำ 02 6708888 ต่อ 4304 elibrary@nbtc.go.th 1) บริกำรยืม-คืน
2) บริกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
3) บริกำร WIFI ส ำหรับประชำชนท่ัวไปท่ีมำติดต่องำนภำยในส ำนักงำน กสทช.
4) บริกำรตอบค ำถำมและช่วยสืบค้นผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
5) บริกำรจัดท ำหนังสือวิชำกำรของส ำนักงำน กสทช. ในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
6) บริกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
7) กำรจัดอบรม/สัมมนำทำงวิชำกำร/กำรบรรยำยพิเศษ

2. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) นำงปุณณภำ รักษอุดมโชค 02 579 5230 ต่อ 
1711

siriraku@hotmail.com 1) ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัย
2)   เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุน
กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ
4) เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี
5) เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชำชน

ภารกิจหลัก

ข้อมูลของหน่วยงาน ศปว. ตอบแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปล่ียนข้อมูล ชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 1

47

mailto:elibrary@nbtc.go.th
mailto:siriraku@hotmail.com


หน่วยงาน ศปว. ช่ือผู้ให้ข้อมูล โทร email ภารกิจหลัก 
3. ศูนย์สำรสนเทศข้อมูลพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (ห้องสมุด)
 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน (พพ.)

นำงเพชรสุดำ  สิทธิพล 0 2221 0139 phetsuda_s@dede.go.th 1) จัดหำหนังสือ วำรสำร ส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ ด้ำน
พลังงำน
2) บริกำรสืบค้นข้อมูลด้ำนพลังงำน ผ่ำนระบบ e-library

4. สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.) น.ส.พัชรินทร์   คุปติสุนทร 0 2577 5100 ต่อ 
4303

patcharin@nimt.or.th 1) จัดหำ พัฒนำและเก็บรักษำมำตรฐำนกำรวัดแห่งชำติ และวัสดุอ้ำงอิง ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ภำยในประเทศ
2) สร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ ทดสอบและสอบเทียบ
ในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อควำมต้องกำร และเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล
3) บูรณำกำรในกำรสร้ำง และพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพ ให้เป็นท่ี
ยอมรับในระหว่ำงประเทศ
4) พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรวิทยำ เพ่ือน ำไปสร้ำงนวัตกรรม ยกระดับ
ควำมสำมำรถภำคกำรผลิตและบริกำร รวมถึงภำคเศรษฐกิจอ่ืนๆภำยในประเทศ
5) สร้ำงผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน เช่น ด้ำนกำรคุ้มครองทำง
กำรค้ำและผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุขและควำมปลอดภัยด้ำนส่ิงแวดล้อม ให้
เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม

5. ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.)

น.ส.พรพรรณ บุญยะทิม 0 2564 7000 ต่อ 
1238

pornpan@nstda.or.th 1) เป็นห้องสมุดท่ีมีแหล่งควำมรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่ำงประเทศท่ีทันสมัย 
ทัดเทียมห้องสมุดระดับสำกล 
2) เป็นศูนย์กลำงบริกำรฐำนข้อมูล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
3) บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ท่ีเข้ำถึงได้สะดวก โดยไม่
จ ำกัดสถำนท่ี บุคคล และเวลำ 
4) สร้ำงพันธมิตรกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือก้ำวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำร
เรียนรู้ 
5) บริกำรคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิดท่ีเว็บไซต์ https://oer.learn.in.th
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6. ศูนย์สำรสนเทศกำรวิจัย    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
(วช.)

นำงไขแสง  พุฒชูช่ืน 08 1914 1226 Kaisang.p@nrct.go.th ท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงเช่ือมโยงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยของประเทศ

7. ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นำงสุกำนดำ ใหญ่โสมะนัง 0 2218 5045 Sukanda.Y@chula.ac.th  ให้ค ำตอบทำงอีเมล์ โดยแจ้งมำว่ำ ห้องสมุดคณะวิทย์  จุฬำ ไม่มีฐำนข้อมูล 
ฐำนข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ท่ีสถำบันวิทยบริกำร

8. ห้องสมุดส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสำหกรรม

นำงอริยำภรณ์  เข่ือนยัง 0 2202 3515 forevertomm@gmail.com 1) ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
2) ร่วมก ำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ
3) ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) อนุญำตให้แสดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนว่ำด้วยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
5) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญำตให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
6) เป็นศูนย์ติดต่อประสำนงำน ด้ำนกำรมำตรฐำนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
และระดับภูมิภำค ปฏิบัติตำมพันธกรณีของประเทศไทยต่อควำมตกลงว่ำด้วย
อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก
7) ส่งเสริม พัฒนำยกระดับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมของประเทศ
8) พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรมำตรฐำนให้ตอบสนองควำมต้องกำรทุก
ภำคส่วน ตลอดจนเผยแพร่และให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรมำตรฐำนผ่ำน
ห้องสมุด

 9. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นำงสุพรรณี  ยงกิจเจริญลำภ 0 2218 6361 supunnee.y@gmail.com 1) สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของนิสิต และอำจำรย์ 
2) สนับสนุนกำรท ำวิจัยและกำรทดลองของนักวิจัย
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10. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำ
ศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.)

Kittipong 
Jeamwittayanukul

kittipong@tcels.or.th ให้ค ำตอบทำงอีเมล์ โดยแจ้งมำว่ำ ข้อมูลท่ี ศลช. อำจร่วมเผยแพร่ได้ท่ีเป็น
ลิขสิทธ์ิของ ศลช. คือ ข้อมูลหนังสือ Selected Thai Life Sciences 
Companies and Supporting Organizations ท่ีจะมีกำรอัพเดททุกปี โดยมี
ข้อมูลท้ังเป็น Hard copy และ Soft file

11. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
(สทอภ./GISTDA)

น.ส.นุรักษ์ พัฒนำนุรักษ์สกุล 0 2141 4409 maxlove_32@hotmail.com 1) ให้บริกำรงำนด้ำนห้องสมุด
2) จัดหำส่ือส่ิงพิมพ์เข้ำห้องสมุด
3) ดูแลระบบงำนต่ำงๆภำยในห้องสมุด

12. ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
 กระทรวงอุตสำหกรรม

น.ส.สุพรรษำ พุทธะสุภะ 0 2202 4425,       
08 7908 1974

wanrun_4425@hotmail.
com  
,tsupansa@dip.go.th

ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม  เป็นห้องสมุดเฉพำะด้ำนอุตสำหกรรม 
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน จัดเก็บข้อมูลของกรม
ส่งเสริมอุตสำหกรรมและจัดหำข้อมูลจำกท่ีต่ำงๆ ท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ มำให้บริกำรแก่ผู้ท่ีสนใจ เก่ียวกับข่ำวในวงกำรธุรกิจ ข้อมูล
อุตสำหกรรม โครงสร้ำง นโยบำยอุตสำหกรรมของภำครัฐ กำรลงทุน กำร
บริหำรจัดกำร กำรผลิต กำรเงิน และกำรตลำด ผลงำนวิจัยทำงอุตสำหกรรม 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม และข้อมูลหัตถกรรมของประเทศไทย เป็นแหล่ง
ศึกษำค้นคว้ำ ส ำหรับผู้ท่ีจะเร่ิมต้นและพัฒนำธุรกิจด้วยตนเอง ตลอดจนควำม
เคล่ือนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจ 

รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม และจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องทำงด้ำนอุตสำหกรรมทุกสำขำ ท่ีมีควำมทันสมัย จัดหำ
ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ท่ีสำมำรถใช้งำนได้ร่วมกัน เพ่ือสะดวก กำร
สืบค้นง่ำย ให้บริกำรภำยในห้องสมุดและเว็บไซต์(http://library.dip.go.th) 
จัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้บริกำรของ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรจัดเก็บข้อมูล
เข้ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กำรจัดเก็บสำรสนเทศ 
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หน่วยงาน ศปว. ช่ือผู้ให้ข้อมูล โทร email ภารกิจหลัก 
13. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ
และกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
(สสนก.)

น.ส.ตรียรัตน์    พันธบุตร 0 2642 7132 ต่อ  
622 , 08 4643 7292

treeyarat@haii.or.th 1) วิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และฐำนข้อมูล ด้ำนกำรจัดกำร
สำรสนเทศทรัพยำกร
2) บริกำรและเผยแพร่ผลงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และฐำนข้อมูลเพ่ือให้
องค์กำรต่ำงๆ น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
3) สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยและพัฒนำ และควำมร่วมมือ ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำท้ังในและต่ำงประเทศ
4) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับประชำชนและชุมชน

14. สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน) (สซ.)

น.ส.อมรรัตน์ แซ่ส่ง 0 4421 7040 ต่อ 
1606

amornrat@slri.or.th 1) วิจัยเก่ียวกับแสงซินโครตรอน และกำรใช้ประโยชน์จำกแสงซินโครตรอน
2) ให้บริกำรแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้ำนแสงซินโครตรอน 
3) ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดและกำรเรียนรู้เทคโนโลยีด้ำนแสงซินโครตรอน แก่
ภำครัฐและอุตสำหกรรม

15. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรม
วิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)

นำยนภดล  แก้วบรรพต 0 2201 7285 nobpadon@dss.go.th 1) เป็นหอสมุดและคลังควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ    
 2) ให้บริกำรสำรสนเทศเฉพำะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี              
 3) เป็นศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี             
 4) ส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรศึกษำ วิจัย กำรพัฒนำต่อยอด และกำรสร้ำงนวัตกรรม

16. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชำติ (สทน.)

นำงพรทิพย์ เสียงสน่ัน 0 2401 9889 ต่อ 
1105

pornthips@tint.or.th ให้ค ำตอบทำงอีเมลแจ้งว่ำ ห้องสมุด สทน. ไม่พร้อมจะแลกเปล่ียนข้อมูลใน
ระยะน้ี
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1. ระบบรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Online 
Update (e-Book Gathering)

สามารถเช่ือมต่อและแสดงรายการข้อมูลท่ีดึงมาจากเว็บไซต์สของส านักงาน กสทช. ได้

2. ระบบการท ารายการ (Cataloging module) 1) รองรับรูปแบบมาตรฐาน MARC 21 และมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด กรณีท่ีกรอก
ข้อมูลผิดในเขตข้อมูลท่ีควบคุม
2) การจัดหมวดหมู่ข้อมูล และก าหนดเง่ือนไขการแสดงผลบนเว็บ lib.nbtc.go.th 
3) พิมพ์ป้ายสันหนังสือและบาร์โค้ด
4) การจัดท าระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ

3. ระบบบริการยืม – คืน (Circulation module) ใช้ในการให้บริการแก่สมาชิกในเร่ืองของการยืม (Check-out) การคืน (Check-in) การ
ปรับ (Fine) การยืมต่อ (Renewal) เป็นต้น

4. ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and 
utility module)

1) ลงทะเบียนสมาชิก
2) แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ใช้สนใจได้ทางส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook 
และ Twitter
3) บรรณารักษ์สามารถแนะน าหนังสือท่ีน่าสนใจให้กับผู้ใช้ผ่านระบบการสืบค้น 
(Librarian suggest) และสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศท่ี
น่าสนใจได้ (Librarian Review) เป็นต้น

5. ระบบการจัดท ารายงานและสถิติ (Report 
Management module)

สามารถดูรายงานสถิติต่างๆ ได้ เช่น รายงานทรัพยากรสารสนเทศ รายงานสถิติผู้ใช้งาน
 รายงานสมาชิก รายงานการยืม-คืน รายงานความพึงพอใจ เป็นต้น

1. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)

ข้อมูลของหน่วยงาน ศปว. ตอบแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปล่ียนข้อมูล ชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 2

ระบบสารสนเทศท่ีมีในหน่วยงาน
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หน่วยงาน ศปว. ช่ือระบบ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

6. ระบบควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องและทันสมัย (QC 
Process)

1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ lib.nbtc.go.th โดยระบบ
สามารถแสดงผลรายการข้อมูลท้ังหมด พร้อมสถานะท่ีถูกเลือกและไม่ถูกเลือกน าเข้า
ระบบ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี QC สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
2) สามารถตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูลได้ โดยระบบสามารถแสดงรายการข้อมูล 
วันท่ีเผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล วันท่ีคัดเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

2. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (ห้องสมุด) กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph สืบค้นข้อมูลด้านพลังงาน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib (ระบบ Intranet) พนักงานภายในสถาบัน– ใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด มว. 
และพนักงานสามารถตรวจเช็คทรัพยากรสารสนเทศท่ีเคยยืมและต่ออายุทรัพยากร
สารสนเทศได้ด้วยตนเอง
บรรณารักษ์ – ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio เพ่ือให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

2. ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) เพ่ือจัดเก็บคลังภาพ คลังวิดิทัศน์ คลัง e-Book ฯลฯ

3. ระบบฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ระดับโลก เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้งานวิจัย ว และ ท

4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพ่ือให้บริการผู้ใช้ท่ัวไป

5. ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ด้านข้อมูลสิทธิบัตร

5. ศูนย์สารสนเทศการวิจัย    
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระบบ  DRIC ให้บริการข้อมูลสารสนเทศการวิจัย

4. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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หน่วยงาน ศปว. ช่ือระบบ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1. ระบบงานการเช่ือมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่าน 
NSW เพ่ืออ านวยความสะดวกการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (http://nsw.tisi.go.th)

เพ่ือส่งข้อมูลการอนุญาตการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงได้รับจากผู้ประกอบการ 
แล้วส่งให้แก่กรมศุลกากรเพ่ือใช้ประกอบในการออกใบขนสินค้า

2. ระบบเว็บไซต์หลักของ สมอ. 
(https://www.tisi.go.th)

เพ่ือบริการข้อมูลด้านการมาตรฐานให้แก่สาธารณะ

3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(http://library.tisi.go.th)

เพ่ือบริการข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารหรือส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีอยู่ท่ีห้องสมุดมาตรฐานของ
 สมอ. ให้แก่สาธารณะ

4. ระบบคู่มือผู้ซ้ือ 
(http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/buyguide/)

เพ่ือบริการข้อมูลการรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ ให้แก่สาธารณะ

1. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

2. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

8. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA)

GISTDA E-Library ให้บริการด้านห้องสมุด

9. ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Elib (http://library.dip.go.th)1.  ค้นหาข้อมูลสารสนเทศภายในห้องสมุด 
2.  ให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

6. ห้องสมุดส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียน การสอนแก่นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและ
บุคคลท่ัวไปให้ใช้งาน
ฐานข้อมูลเป็นการจ ากัดสิทธ์ิการเข้าใช้ ท าให้บุคคลภายนอกไม่สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ กรณีท่ีต้องการเอกสารต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ส าหรับสมาชิก ศปว 
ท่ีต้องการเอกสารสามารถติดต่อเพ่ือให้สืบค้นข้อมูลให้ได้ และจะท าการจัดส่งเป็นไฟล์
เอกสารให้ได้

7. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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10. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

Mobile Application ช่ือ  Thaiwater หรือ 
คลังข้อมูลน้ า

“คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ”
ข้อมูลทางด้านน้ าและภูมิอากาศจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  35 หน่วยงาน เพ่ือติดตาม
เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ า สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าท้ังใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต  
ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์  www.thaiwater.net  และ Mobile Application ช่ือ 
Thaiwater หรือ คลังข้อมูลน้ า

11. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) (สซ.)

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  - ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
 - จัดเก็บข่าว สซ.ท่ีลงหนังสือพิมพ์ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในระบบ open source   
 *อยู่ในช่วงด าเนินการปรับเปล่ียนไปใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติท่ีใช้ OpenSource Software (Koha)

ช่วยบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในห้องสมุดให้สามารถท างานเช่ือมโยงประสานกันได้
อย่างต่อเน่ือง

2. ระบบฐานข้อมูลท่ีมีการพัฒนาข้ึนเอง เพ่ือการให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้าน วทน. เช่น มาตรฐาน

3. ระบบ Mobile application เพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายด้าน OTOP  SMEs  เน่ืองจากมีเฉพาะส่ิงพิมพ์ภาษาไทยท้ังท่ี
จัดซ้ือและขอรับอภินันทนาการจากหน่วยงานสมาชิก ศปว. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

13. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)

14. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

15. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) (ศลช.)

16. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

ไม่พร้อมแลกเปล่ียนข้อมูล

12. ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)
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1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช.)

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส ำนักงำน 
กสทช. มีจ ำนวนสมำชิกท้ังหมด 
889 รำย โดยใช้บริกำรห้องสมุดฯ 
ปี พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
- ใช้บริกำรค้นหำผ่ำนเว็บไซต์ 
e-library จ ำนวน  5,438 คร้ัง 
- ใช้บริกำรดำวน์โหลดผ่ำนเว็บไซต์
 e-library จ ำนวน  1,696 คร้ัง
- ใช้บริกำรค้นหำผ่ำน 
application e-library จ ำนวน  
642 คร้ัง
- ใช้บริกำรดำวน์โหลดผ่ำน 
application e-library  จ ำนวน  
231 คร้ัง
- ใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลท่ีห้องสมุด
ฯ   จ ำนวน  414 คร้ัง

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำน กสทช.
 ปี พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่เดือนมกรำคม – 
เดือนพฤศจิกำยน 2560) คิดเป็นร้อยละ 
88.62 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมำก

1.ข้อมูลท่ีน ำเข้ำ 
ข้อมูลท่ีน ำเข้ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำน 
กสทช. มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และทันสมัย 
บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนภำรกิจหลักของส ำนักงำน กสทช. โดย
เน้นกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรด ำเนินงำน และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
สำมำรถเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดฯ ได้ทุกท่ีทุกเวลำ 
ผ่ำน Application “NBTC e-Library” ดำวน์
โหลดฟรีท้ังระบบ IOS และ Android
2.สำรสนเทศท่ีผลิต
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำนักงำน กสทช. ได้แก่ หนังสือวิชำกำรท่ี
เก่ียวข้องกับส ำนักงำน กสทช. และหน่วยงำน
ภำยนอก หนังสือวิชำกำรต่ำงประเทศ หนังสือ
วำรสำรไทยและต่ำงประเทศ นิตยสำรท่ัวไป 
หนังสือพิมพ์ฉบับรำยวัน หนังสือประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ Multimedia

1. ระบบสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรผู้ใช้ได้หรือไม่ สำมำรถ
สนับสนุนกำรท ำงำน ให้ประโยชน์
ต่อผู้ใช้หรือไม่ อย่ำงไร
2. ระบบมีควำมพร้อมต่อกำรใช้
งำนและสำมำรถสนับสนุนกำร
ท ำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อมูลของหน่วยงาน ศปว. ตอบแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปล่ียนข้อมูล ชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 3

การประเมินภาพรวมของความส าเร็จในการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีมีในหน่วยงาน
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2. ศูนย์สำรสนเทศข้อมูลพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
(ห้องสมุด) กรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.)

จ ำนวนผู้ใช้งำนในระบบ เก็บสถิติ
เป็นรำยเดือน จ ำนวนผู้เข้ำสืบค้น
จำกระบบ ประมำณ 1,500 – 
2,000 คน/เดือน

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ผลกำร
ประเมินจำกแบบสอบถำมจำกผู้ใช้ท่ีเข้ำ
มำใช้บริกำรในห้องสมุด)

เป็นข้อมูลผลงำนศึกษำของหน่วยงำน โดยลงใน
ระบบเพ่ือสืบค้นได้อย่ำงรวดเร็ว เผยแพร่ใน
รูปแบบไฟล์ PDF

เป็นระบบสืบค้น ซ่ึงสำมำรถ
ตอบสนอง และสนับสนุนกำร
ท ำงำนของผู้ใช้ข้อมูลด้ำนพลังงำน
 พลังงำนทดแทนและกำรอนุรักษ์
พลังงำน

3. สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib มีผู้
เข้ำใช้งำนสืบค้น ประมำณ 200 
คร้ังต่อเดือน

ในปี 2560 ไม่ได้ประเมินควำมพึงพอใจ
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีแต่
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ในกำรสรรหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์ 90%

รำยกำรบรรณำนุกรมหนังสือและบทควำมตำม 
MARC 21_(ถ้ำเอกสำรท่ีสถำบันผลิต ก็จะแนบไฟล์
 เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน) มีกำร update 
ข้อมูลหนังสือ วำรสำรใหม่เกือบทุกเดือน

ระบบช่วยในกำรสืบค้นได้เร็วข้ึน
แต่ไม่สำมำรถดูหนังสือออนไลน์ได้ 
เน่ืองจำกมีลิขสิทธ์ิ ยกเว้นเอกสำร
สถำบันผลิต จะมีไฟล์

4. ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

ในแต่ละระบบ / ฐำนข้อมูล มี
จ ำนวนกำรเข้ำใช้ในทุกระบบ/
ฐำนข้อมูล

พึงพอใจในระบบมำก ครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร

5. ศูนย์สำรสนเทศกำรวิจัย    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

มีจ ำนวนผู้ใช้ 50,000  คนต่อ เดือน ปีงบประมำณ 2560   มีควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 83.10

มีควำมครบถ้วน ควำมสมบูรณ์ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ใช้ข้อมูลด้ำนงำนวิจัยและเป็น
ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อเสนอแนะกำร
จัดท ำนโยบำยประเทศ

6. ห้องสมุดส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสำหกรรม

มีกำรใช้งำนระบบต่ำงๆ จำก
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน บุคคล 
และนิติบุคคล ท่ีติดต่อรำชกำร 
หรือเพ่ือสืบค้นข้อมูลด้ำนกำร
มำตรฐำน

ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระบบโดยรวม ข้อมูลอำจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 100 % ในบำง
ระบบงำนเน่ืองจำกข้อปัญหำทำงเทคนิค บุคลำกร
ท่ีดูแลรับผิดชอบ  ในภำพรวมยังคงมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม

โดยรวมสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ได้  สำมำรถ
สนับสนุนกำรท ำงำนได้ดีในระดับ
หน่ึง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ แต่
ยังคงจ ำเป็นต้องพัฒนำปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศให้ดีข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง

57



หน่วยงาน ศปว. ด้านการใช้งาน ด้านความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้งาน ด้านคุณภาพข้อมูลของผู้ใช้งาน ด้านคุณภาพระบบสารสนเทศ

 7. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรใช้งำนจะเป็นกำรใช้งำนท่ี
เฉพำะเจำะจง เน่ืองจำกมีกำรเข้ำ 
Username และ Password ท ำ
ให้บุคคลภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำใช้
งำนฐำนข้อมูลต่ำงๆ ท่ีมีเพ่ือให้
บริกำรได้โดยตรง
ท้ังน้ี  ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่จะเป็น
นิสิต อำจำรย์ นักวิจัย และ
บุคลำกรของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และบุคคลภำยนอก
ต้องติดต่อท่ีเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือขอใช้
เป็นรำยบุคคล 

ระบบฐำนข้อมูลมีควำมครอบคลุมในทุก
สำขำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนและบทควำม
หรือเอกสำรบำงส่วนท่ีไม่สำมำรถจัดหำได้
 จะมีกำรติดต่อกันภำยในห้องสมุดคณะ 
เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ
  โดยรวมแล้วผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับปำนกลำง

1. ข้อมูลท่ีน ำเข้ำ
ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีมีให้บริกำร ในระบบส่วนใหญ่จะ
เป็นบทควำมฉบับเต็ม หรือหนังสือท่ีสำมำรถดำวน์
โหลดไฟล์ได้ท้ังเล่ม แต่จะมีบำงเล่มท่ีไม่สำมำรถ
ดำวน์โหลดได้ เน่ืองจำกเป็นหนังสือตัวอย่ำง  และ
เป็นแบบซ้ือขำด แต่ในทุกปีงบประมำณก็มีกำร
จัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ เข้ำมำเพ่ือให้
บริกำร
ด้ำนหนังสือฉบับตีพิมพ์ มีกำรจัดซ้ือตำมกำรส่ังซ้ือ 
  2. ไม่มีสำรสนเทศท่ีผลิต                             
       

ระบบสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรผู้ใช้ได้หรือไม่ สำมำรถ
สนับสนุนกำรท ำงำน ให้ประโยชน์
ต่อผู้ใช้หรือไม่ อย่ำงไร
ระบบสำรสนเทศสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรท่ีเป็นนิสิต อำจำรย์ 
นักวิจัย ได้เป็นอย่ำงดี เน่ืองจำกมี
สำขำวิชำท่ีครอบคลุมและ
หลำกหลำย 

8. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) (สทอภ./GISTDA)

มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนแล้วท้ังหมด 
242 คน มีจ ำนวนผู้ดำวน์โหลด 
E-Book ท้ังหมด 1,226 คร้ัง

หลังจำกกำรเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำร ทำงห้องสมุดได้มีกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำร
ส่วนใหญ่ให้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี ละ
เร่ิมมีคนเข้ำมำใช้บริกำรเพ่ิมมำกข้ึนจำก
กำรประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร

หนังสือท่ีทำงห้องสมุด สทอภ.มีน้ันส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นหนังสือด้ำนเทคโนโลยีอวกำศ หนังสือในหมวด
ท่ัวๆไปยังคงมีให้บริกำรอยู่น้อย ยังไม่เพียงพอต่อกำร
ใช้งำนมำกนัก แต่กำรเข้ำถึงข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
และบุคลำกรน้ัน ง่ำย และสะดวก เพรำะผู้ใช้สำมำรถ
เข้ำไปอ่ำนหนังสือได้ทุกท่ี ทุกเวลำท่ีต้องกำร เพรำะมี 
Application  ส ำหรับระบบ  Android และ IOS

ระบบห้องสมุด GISTDA E-Library
 น้ันสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้เป็น
อย่ำงดี แม้ในบำงคร้ังอำจขัดข้อง
บ้ำง เน่ืองจำกสำเหตุของสัญญำณ
อินเทอร์เน็ต
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• บริกำรช่วยค้นหำในห้องสมุด     
 จ ำนวน 2,100  คน                  
     • บริกำรยืม-คืนหนังสือและ
วำรสำร  จ ำนวน  2,225 เล่ม       
  • บริกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต จ ำนวน
 116,953 คร้ัง

ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก-
มำกท่ีสุด ต่อกำรเข้ำมำใช้บริกำรข้อมูล
ของห้องสมุดในแต่ละคร้ังได้รับข้อมูลตรง
ตำมควำมต้องกำร

1. ข้อมูลท่ีน ำเข้ำ                                            
 1.1 ด้ำนข้อมูล  จัดท ำแบบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ  -  จัดท ำฐำนข้อมูล ศูนย์กลำงอยู่ท่ี ห้องสมุด
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม หน่วยงำนอ่ืนๆ ท้ัง
ส่วนกลำงและภูมิภำค น ำเข้ำและใช้ข้อมูลร่วมกัน  
โดยห้องสมุดเป็นเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดกำร

ระบบสำรสนเทศของห้องสมุดท่ีมี
ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรท้ังเจ้ำหน้ำท่ีใน
หน่วยงำน  บุคคลท่ัวไป 
ผู้ประกอบกำร และนักเรียน 
นักศึกษำ

 • บริกำรผ่ำน E- Mail (กสอ.=
1,350รำย+ภำยนอก 60,000รำย)
 *(12คร้ัง/ปี) จ ำนวน  408,168 
คร้ัง                                     
       • บริกำรทำงโทรศัพท์ 
จ ำนวน  44  รำย

 ข้อมูลให้เป็นระบบ สำมำรถค้นหำได้สะดวก ด้วย
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Elib และให้บริกำรข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์                                                
       - เช่ำฐำนข้อมูล   ห้องสมุดกรมส่งเสริม
อุตสำหกรรมเป็นผู้เช่ำ ให้หน่วยงำนอ่ืนๆ น ำไปใช้
บริกำรร่วมกัน

• บริกำรผ่ำน Facebook ห้องสมุด
  จ ำนวน  11,742  รำย

1.2 ด้ำนบริกำร  กระจำยท่ัวประเทศ 2 แบบ           
  - ออนไลน์ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
http://library.dip.go.th, Facebook E-Mail
 - ให้บริกำรผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
ท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 14 แห่ง

2. สำรสนเทศท่ีผลิต                                  
วำรสำรอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมสำรออนไลน์ 
http://e-journal.dip.go.thฐำนข้อมูลส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนอุตสำหกรรม และ แนวโน้มของอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรกำรจัดกำร  
ตลอดจนตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
อยำกรู้ข้อมูลคลิกอ่ำนได้เลย อยำกเก็บข้อมูลดำวน์
โหลดได้เลย

9. ห้องสมุดกรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม  กระทรวง
อุตสำหกรรม
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10. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกร
น้ ำและกำรเกษตร (องค์กำร
มหำชน) (สสนก.)

จ ำนวนผู้ใช้งำน Application 
Thaiwater หรือ คลังข้อมูลน  า 
จ ำนวน 22,314 รำย

สสนก. จัดท ำแบบส ำรวจวัดระดับควำม
พึงพอใจงำนบริกำรด้ำนรำยงำนติดตำม
สถำนกำรณ์น้ ำ และผลจำกแบบจ ำลอง
คำดกำรณ์สภำพอำกำศระยะส้ัน  ซ่ึงเป็น
ข้อมูลส่วนหน่ึงของระบบ “คลังข้อมูลน้ ำ
และภูมิอำกำศแห่งชำติ” ผลกำรส ำรวจ
ระดับควำมพึงพอใจ มีดังน้ี
 
งำนบริกำร ประเภทระบบสำรสนเทศ 
ระดับควำมพึงพอใจ
1. ด้ำนรำยงำนติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ     
   - กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง E-mail ดี
- กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Website ดี
- กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Application ดี
2. ด้ำนผลจำกแบบจ ำลองคำดกำรณ์
สภำพอำกำศระยะส้ัน                        
    - กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง E-mail ดี
- กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Website ดี
- กำรได้รับข้อมูลผ่ำนทำง Application ดี

1. ด้ำนคุณภำพข้อมูลของผู้ใช้งำนจำกแบบส ำรวจ
วัดระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรด้ำนรำยงำน
ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ เร่ือง ข้อมูลท่ีได้รับตรงต่อ
เวลำทุกคร้ัง และมีควำมแม่นย ำ/ควำมน่ำเช่ือถือ
ของข้อมูล ผลกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 2. ด้ำนคุณภำพข้อมูลของผู้ใช้งำนจำกแบบส ำรวจ
วัดระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรผลจำก
แบบจ ำลองคำดกำรณ์สภำพอำกำศระยะส้ัน เร่ือง 
ข้อมูลท่ีได้รับตรงต่อเวลำทุกคร้ัง และมีควำม
แม่นย ำ/ควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล ผลกำรส ำรวจ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนอยู่ในเกณฑ์ดี
เช่นกัน

ด้ำนคุณภำพข้อมูลของผู้ใช้งำน
จำกแบบส ำรวจวัดระดับควำมพึง
พอใจงำนบริกำรด้ำนรำยงำน
ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำและผลจำก
แบบจ ำลองคำดกำรณ์สภำพ
อำกำศระยะส้ัน เร่ือง ข้อมูลท่ี
ได้รับสำมำรถไปใช้งำนต่อได้ทันที 
ผลกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้งำนอยู่ในเกณฑ์ดี
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11. สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน) (สซ.)

มีกำรใช้งำนในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเพ่ือสืบค้นสำรสนเทศ

มีควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรโดยรวม 1. ข้อมูลท่ีน ำเข้ำ                                        
         - รูปแบบบรรณำนุกรม
 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, บทควำมวำรสำรฉบับ
เต็มของนักวิจัยและผู้ใช้บริกำรแสงซินโครตรอน  
ให้บริกำรเฉพำะภำยใน  
2. สำรสนเทศท่ีผลิต
 - เป็นเอกสำรทำงหน่วยงำนผลิตข้ึน อำทิ 
รำยกำรประจ ำปี คู่มือแต่ละสถำนีทดลอง 
จดหมำยข่ำว

  - มีประโยชน์และสนับสนุนต่อ
ผู้ใช้บริกำร

12. ส ำนักหอสมุดและศูนย์
สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์
บริกำร (วศ.)

มีกำรเข้ำใช้งำนระบบเป็นประจ ำ
ทุกวัน โดยแต่ละโมดูลมีควำมถ่ีใน
กำรเข้ำใช้งำนต่ำงกัน

ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระบบโดยรวม
แล้วมีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
เน่ืองจำกช่วยบริหำรจัดกำรงำนต่ำงๆ 
ภำยในห้องสมุดให้เป็นระบบ มีควำม
เช่ือมโยง สำมำรถติดตำมและค้นหำข้อมูล
ได้

1. ข้อมูลท่ีน ำเข้ำ                                        
         มีควำมครบถ้วน ควำมสมบูรณ์ และควำม
ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย                  
               2. สำรสนเทศท่ีผลิต                     
                       2.1 รำยกำรบรรณำนุกรมของ
สำรสนเทศท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด                  
                      2.2 ฐำนข้อมูลเฉพำะทำง        
                           3. สำรสนเทศท่ีจัดซ้ือ       
                                   3.1 ฐำนข้อมูล
อออนไลน์ท่ีมีกำรจัดหำในปี 2561 ได้แก่ 
iGLibrary (iG Publishing), Taylor & Francis, 
IHS Engineering Workbench และ 
OECD-iLibrary                                          
    3.2 e-book

ระบบสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งำน ท้ังในเร่ืองของงำนจัดหำ 
งำนวิเครำะห์หมวดหมู่ และลง
รำยกำร งำนบริกำรยืม-คืน งำน
สืบค้น (OPAC) และงำนวำรสำร
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13. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
(ปส.)
14. ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

15. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำน
ชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) 
(ศลช.)

16. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชำติ (สทน.)

ไม่พร้อมแลกเปล่ียนข้อมูล
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1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

ข้อมูลประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) งำนวิชำกำร งำนวิจัย ท่ีเก่ียวข้องในด้ำน
โทรคมนำคม ด้ำนวิทยุกระจำยเสียงและโทรทัศน์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                          
    มหำวิทยำลัยมหิดล                             
       สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง

2. ศูนย์สำรสนเทศข้อมูลพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน (ห้องสมุด) กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน (พพ.)

0 0 0

ฐำนข้อมูล IEEE วำรสำรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรม STKS

ฐำนข้อมูล IOP, PubMed, AIP. 
SpringerLink

วำรสำรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรม ม. มหิดล

มำตรฐำน ISO, ASTM, IEC เอกสำรมำตรฐำน สมอ. , วศ.

4. ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.)

แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ของสมำชิก ศปว.ท่ี STKS 
ไม่มี เช่น ชุดข้อมูลมำตรฐำน

0 0

5. ศูนย์สำรสนเทศกำรวิจัย    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

ระบบ DRIC ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุกหน่วยงำนท่ีจัดท ำวิจัย

6. ห้องสมุดส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม

ข้อมูลบุคคล เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือ-สกุล
ท่ีอยู่ และข้อมูลอ่ืนท่ีจ ำเป็น

กรมกำรปกครอง

แบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปล่ียนข้อมูล ชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 4

ความต้องการแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือมาสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่าน

3. สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.)

63



หน่วยงาน ศปว. ช่ือข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการ แหล่งข้อมูล (ช่ือหน่วยงาน)

ข้อมูลนิติบุคคล เลขนิติบุคคล ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ และข้อมูลอ่ืนท่ี
จ ำเป็น

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ข้อมูลบุคคลต่ำงด้ำว รหัสพำสปอร์ต ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ และข้อมูลอ่ืนท่ี
จ ำเป็น

กรมกำรกงสุล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ข้อมูลอ่ืนๆ ผลกำรทดสอบ ผลกำรตรวจสอบ หน่วยงำนเครือข่ำย

 7. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

8. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) (สทอภ./GISTDA)

หนังสือวิจัย หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับทำงด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือมำ
เป็นข้อมูลให้กับนักวิจัย ของ สทอภ. เพ่ือ
น ำไปใช้ในองค์กร

0

วำรสำรออนไลน์ทำงด้ำนอุตสำหกรรม สำรสนเทศทำงด้ำนอุตสำหกรรม 0

หนังสือออนไลน์ทำงด้ำนอุตสำหกรรม สำรสนเทศทำงด้ำนอุตสำหกรรม 0

ScienceDirect, IEEE บทควำมวำรสำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและกำรแพทย์ วิศวกรรม

มหิดล  ****2 ฐำนน้ีไม่สำมำรถดำวน์โหลดผ่ำน 
web VPN ของ SUT ได้ในปี 2561

ISO, ASTM เอกสำรมำตรฐำนสำกล สมอ./ วศ.

หมำยเหตุ 
ฐำนข้อมูลท่ีห้องสมุดจัดซ้ือเพ่ือให้บริกำรจะมีรูปแบบกำรใช้บริกำรอยู่ 2 แบบ คือ
1. กำรใช้งำนภำยในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลต่ำงๆ ท่ีมีให้บริกำรได้ท้ังหมด ท้ังน้ีผู้ใช้จะต้องเข้ำ Username และ
 Password ส่วนบุคคลเพ่ือใช้งำนอินเทอร์เน็ต
2. กำรใช้งำนภำยนอกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้ใช้จะต้องดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพ่ือเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัย และต้อง
ยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password

9. ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม  กระทรวง
อุตสำหกรรม

10. สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.)
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หน่วยงาน ศปว. ช่ือข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการ แหล่งข้อมูล (ช่ือหน่วยงาน)

ฐำน Science Direct 0 สวทช.

สำรสนเทศด้ำน วทน. ทุกประเภท 0 0

ฐำนข้อมูลท่ีหน่วยงำนเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิ 0 0

ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีหน่วยงำนผลิต ข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) ทุกหน่วยงำนใน ศปว.

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหน่วยงำนผลิต ข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) ทุกหน่วยงำนใน ศปว.

12. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) (สสนก.)

13. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.)

14. ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

15. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำร
มหำชน) (ศลช.)

16. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (สทน.)

ไม่พร้อมแลกเปล่ียนข้อมูล

11. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)
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ห้องสมุด Online 
DB

หนังสือ
หายาก

องค์
ความรู้

ท่ัวไป สมาชิก ภายใน ภาษา DB Inhouse Outsource

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

ระบบ aion x x x x x JAVA MySQL x จ้ำง บ. อินโฟ ซิสเต็ม  
จ ำกัด

2. ศูนย์สำรสนเทศข้อมูลพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
(ห้องสมุด) กรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph x x x x x x JAVA Oracle x จ้ำง บ. ลิบเน็ทส์

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib  
(ให้บริกำรพนักงำนภำยในสถำบัน
ไม่ได้ออกอินเตอร์เน็ต)

x x C+ SQL 
Server

x บริษัท Book 
Promotion & 
Service Col, Ltd.

NIMT E-book (เว็บไซต์ 
www.nimt.or.th) ประกอบด้วย 
วำรสำร Metrology Info, หนังสือ
ของ มว., รำยงำนประจ ำปี และ
รำยงำนผลส ำรวจ

x x PHP MySQL x โปรแกรม WordPress 
(Freeware) ไฟล์
เอกสำรเป็น pdf

3. สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.)

แบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความพร้อมของสารสนเทศ ในการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล ชุดท่ี 2

ประเภท รูปแบบการเผยแพร่ Platform วิธีพัฒนา

หมายเหตุระบบ/ทรัพยากรหน่วยงาน ศปว.
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ห้องสมุด Online 
DB

หนังสือ
หายาก

องค์
ความรู้

ท่ัวไป สมาชิก ภายใน ภาษา DB Inhouse Outsource

ประเภท รูปแบบการเผยแพร่ Platform วิธีพัฒนา

หมายเหตุระบบ/ทรัพยากรหน่วยงาน ศปว.

OER (Open Educational 
Resources)

X X php MySQL X

OpenBiBlio X X php MySQL X

ScienceDirect X X

Scopus X X

IEEE (ASPP+POP ALL) X X

SpingerLink X X

American Chemical Society 
(ACS)

X X

Web of Science X X

Derwent Innovation X X

SciVal X X

5. ศูนย์สำรสนเทศกำรวิจัย    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
(วช.)

ระบบ DRIC X X JAVA MySQL X จ้ำงบริษัท ซิมพร่ีไบรท์
 ซิสต็ม จ ำกัด

4. ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.)

67



ห้องสมุด Online 
DB

หนังสือ
หายาก

องค์
ความรู้

ท่ัวไป สมาชิก ภายใน ภาษา DB Inhouse Outsource

ประเภท รูปแบบการเผยแพร่ Platform วิธีพัฒนา

หมายเหตุระบบ/ทรัพยากรหน่วยงาน ศปว.

6. ห้องสมุดส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสำหกรรม

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB X X C++ MS-SQL X บริษัทบุ๊คส์โปรโมช่ัน
แอนด์เซอร์วิส

7. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Sierra X X JAVA X

8. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
(สทอภ./GISTDA)

GISTDA E-Library X X X X JAVA MySQL จ้ำง บ. Bookdose

9. ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB  
(http://library.dip.go.th)

X X X X X ภำษำ C MySQL X จ้ำง บ. บุ๊คโปรโมช่ัน 
จ ำกัด
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ห้องสมุด Online 
DB

หนังสือ
หายาก

องค์
ความรู้

ท่ัวไป สมาชิก ภายใน ภาษา DB Inhouse Outsource

ประเภท รูปแบบการเผยแพร่ Platform วิธีพัฒนา

หมายเหตุระบบ/ทรัพยากรหน่วยงาน ศปว.

Mobile Application :  
Thaiwater
หรือ คลังข้อมูลน  ำ

X X X ท่ัวไป : สำมำรถดู
ข้อมูลท่ีสำมำรถดูผ่ำน 
มือถือ หรือ เว็บไซต์ได้

ภำยใน :   ข้อมูล
ย้อนหลัง หรือ ข้อมูล
เฉพำะด้ำนท่ีน ำไปใช้
ประกอบ กรณี เป็น
หน่วยงำนภำครัฐ หรือ 
สถำนกำรศึกษำ ท ำ
หนังสือขอใช้ข้อมูล
มำยัง สสนก.

พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติจัดกำรน  ำ
ชุมชน ตำมแนวพระรำชด ำริ พ.ศ. 
2560

X X ข้อมูล :  ตัวย่ำง
ควำมส ำเร็จของกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน  ำชุมชน 
ตำมแนวพระรำชด ำริ 
(13 พิพิธภัณฑ์ฯ)

11. สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน) (สซ.)

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB X X C+ SQL X บริษัทบุ๊คโปรโมช่ัน
แอนด์เวอร์วิส

10. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำ
และกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
(สสนก.)
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ห้องสมุด Online 
DB

หนังสือ
หายาก

องค์
ความรู้

ท่ัวไป สมาชิก ภายใน ภาษา DB Inhouse Outsource

ประเภท รูปแบบการเผยแพร่ Platform วิธีพัฒนา

หมายเหตุระบบ/ทรัพยากรหน่วยงาน ศปว.

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS X X JAVA/ 
C++ /
Perl

Oracle X บ. บุ๊คโปรโมชันแอนด์
เซอร์วิส จ ำกัด

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha X X Perl MySql

iGLibrary (iG Publishing) X X

Taylor & Francis X X

IHS Engineering Workbench X X

OECD-iLibrary X X

13. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.)

14. ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

15. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำ
ศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.)

16. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชำติ (สทน.)

12. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรม
วิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)

ไม่พร้อมแลกเปล่ียนข้อมูล
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