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ส่ิงท่ีนําไปสูผลผลิตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน 
      1. เพ่ิมปริมาณและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเนนไปท่ีวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร 
      2. พัฒนาเกณฑเพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญการวิจัยในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
      3. สรางกลไกทางการเงินและการบริหารเพ่ือยกระดับคุณภาพและปริมาณงานวิจัย 
      4. สนับสนุนสถาบันการศึกษาใหผลิตงานวิจัยท่ีตรงกับความตองการ 
      5. สรางความสามารถของนักวิจัยในการพัฒนาขอเสนอท่ีมีคุณภาพสูงท้ังสําหรับโครงการในและ
ตางประเทศ 
      6. อุทิศเงินทุนเฉพาะเพ่ือสนับสนุนภายในประเทศ รวมถึงความชวยเหลือเงินทุนสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
      7. สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 
      8. จัดสรรเงินทุนสําหรับความรวมมือทางวิชาการขององคกร 
      9. สรางขีดความสามารถของสํานักงานสิทธิบัตรและใหการฝกอบรมดานความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
      10. สงเสริมใหนักวิจัยมีสวนรวมมากข้ึนในโครงการวิจัยระดับนานาชาติท่ีไดรับทุนจากสถาบันพหุภาคี       



 
ความทาทายท่ีนักวิจัยตองประสบ 
      1. วิกฤตการเงินในสถาบันการศึกษา 
 ในขณะท่ีบุคลากรดานวิทยาศาสตรกําลังเพ่ิมข้ึน การระดมทุนในประเทศสวนใหญลดลงในชวง
ทศวรรษท่ีผานมา สถานการณเปนอันตรายสําหรับนักวิจัยท่ีเพ่ิงเริ่มตน โดยเฉพาะเรื่องการแขงขันเพ่ือหา
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส 
      2. การออกแบบการศึกษา 
 การศึกษาท่ีไดรับการออกแบบมาไมเหมาะสมไดกลายเปนปญหาสําคัญสําหรับนักวิชาการและนักวิจัย 
โดยเหตุผลหลักท่ีอยูเบื้องหลังปญหานี้ คือ ขอบกพรองทางสถิติในการวิจัย การขาดการเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีลาสมัย การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรท่ีไมทันตอความตองการ
ของสังคม และความตองการทางการเมือง 
      3. ขาดการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระบบ 
 สิ่งสําคัญท่ีสุดของการวิจัย คือ การเขาถึงสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ซ่ึงนักวิจัยควรไดรับการ
สนับสนนุอยางเปนระบบ ท้ังในเรื่องของแหลงขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูลตาง ๆ 
 
ปญหาในการเขาถึงสารสนเทศของนักวิจัย 
      - มีนักวิจัย 10 ลานคนท่ัวโลกเขาถึงบทความวารสาร 2.5 พันลานรายการในแตละป 
      - เวลาท่ีสูญเสียไปกับการพยายามเขาถึงสารสนเทศคือภาษีสําหรับความกาวหนาและการพัฒนาของ
มนุษย และการเผยแพรความรูเชิงวิชาการใหม ๆ 
      - นักวิจัยใชเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 15-20 คลิกในการเขาสูระบบหลายครั้งในท่ีเก็บท่ีแตกตางกัน และ
รวมถึงลิงกเสียท่ีทําใหไมสามารถเขาถึงไดอีกดวย  
      - ความไมสะดวกท่ีเก่ียวของกับการเขาถึงงานวิจัยทําใหเกิดทางเลือกท่ีไมไดรับอนุญาตรวมถึง "เว็บมืด" 
ของบทความวารสารท่ีมีผูคนหนาแนน 
 
การวิจัยแบบสหวิทยาการ 
      การวิจัยแบบสหวิทยาการ คือ วิธีการวิจัยท่ีเชื่อมโยงความรูจากศาสตรตาง ๆ ในหลายสาขา โดยมีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการความรูเชิงวิชาการ ระเบียบวิธีวิจัย และมุมมองสาขาวิชาชีพหรือเทคโนโลยีตาง ๆ 
ตั้งแต 2 สาขาวิชาข้ึนไป เปนการทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา เพ่ือนําไปสู
เปาหมายในการศึกษาความรูท่ีสนใจรวมกัน  ทางมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหแก
นิสิต/นักศึกษาของตนเองในการวิจัยแบบสหวิทยาการได ดังนี้ 
      - รวมการวิจัยอยูในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      - สรางประสบการณการเรียนรูตามผลลัพธ 
      - สรางการมีสวนรวมกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 
      - สนับสนุนและสงเสริมแหลงขอมูลทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 



 
ประเภททรัพยากรทางวิชาการสําหรับการวิจัย 
 

วารสารฉบับพิมพและอิเล็กทรอนิกส 
ขอดี ขอเสีย 

1. เปนการรวบรวมหัวขอวิจัยท่ีมีความทันสมัย 1. ขอบเขตขอมูลไมกวางเทาหนังสือ 
2. รายการอางอิงท่ีปรากฏสามารถเปนแหลงขอมูล
เพ่ิมเติมสําหรับการวิจัยได 

2. อาจตองใชชื่อผูใชและรหัสผานในการยืนยัน
ตัวตนหากใชนอกเครือขายมหาวิทยาลัย 

3. สามารถบอกรับอีเมลแจงเตือนเม่ือมีบทความใหม
ในเรื่องท่ีสนใจเขามา 

3. การอานจากอุปกรณตาง ๆ อาจจะไมสะดวก
สําหรับผูใชบางราย 

4. มี Peer review  
5. มีความเปนปจจุบัน  
6. สามารถเขาใชทุกท่ีทุกเวลา  
7. หัวขอมีความเฉพาะเจาะจง  

 
 

หนังสือฉบับพิมพและอิเล็กทรอนิกส 
ขอดี ขอเสีย 

1. รายการอางอิงท่ีปรากฏสามารถเปนแหลงขอมูล
เพ่ิมเติมสําหรับการวิจัยได 

1. การอานจากอุปกรณตาง ๆ อาจจะไมสะดวก
สําหรับผูใชบางราย 

2. สามารถคนหาเนื้อหาของหนังสือได รวมถึงการ
จดบันทึกตาง ๆ บนหนังสืออิเล็กทรอนิกสได 

2. อาจตองใชชื่อผูใชและรหัสผานในการยนืยัน
ตัวตนหากใชนอกเครือขายมหาวิทยาลัย 

3. สามารถเขาใชทุกท่ีทุกเวลา  
4. มีการตรวจสอบคุณภาพโดยสํานักพิมพ  
5. มีการศึกษาและรวบรวมขอมูลอยางละเอียด  

 
ทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรท่ี Elsevier ไดจัดเตรียมไว ไดแก 
      • วารสารออนไลน 2,500+ ชื่อ 
      • หนังสืออิเล็กทรอนิกส 35,000 ชื่อ  
      • 500 ลาน ขอเท็จจริงการทดลองทางเคมี 
      • ขอมูลยา 100% จาก บริษัทยาท่ีมีการอัพเดททุกวัน 
      • 1 พันลาน บทความทางวิทยาศาสตร ท่ีถูกเพ่ิมข้ึนทุกวันโดยนักวิจัย 2.5 ลานคน 
 
การเปล่ียนแปลงของ Elsevier  
      • ลงทุนในทักษะใหม - นักเทคโนโลยี 1,000 คน ท่ี Elsevier วาจาง 
      • Semantic Enhancement - ความรูเก่ียวกับสารเคมี 50 ลานรายการ และขอเท็จจริง 11 พันลาน
รายการ 
      • Machine Learning - 3000 predictive models trained on 1.5 billion health card records 
      • ลงทุนดานเทคโนโลย ี400 ลานเปนประจําทุกป 



จากปริมาณถึงคุณภาพ: เสียงของลูกคา 
สิ่งท่ีเราไดยินจากผูใชและลูกคาของเรา 
      • Interdisciplinary is the new norm 
      • Visuals are critical 
      • They are time and resource poor 
      • Trust is key 
 
การจัดหาและจัดการสารสนเทศของสถาบัน 
      - ความครอบคลุมของสารสนเทศทุกประเภทท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชท่ี
แตกตางกัน 
      - การรวบรวมสารสนเทศอยางสมบูรณเพ่ือนําเสนอความรูท่ีเจาะลึก 
      - การใหบริการสารสนเทศท้ังหมดดวยโมเดล All-Access หรือหัวเรื่องเฉพาะดานดวยการทํา Focus 
Collections 
 
ขอคิดท่ีได 
      - การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเปนองคประกอบสําคัญในการเติบโตของงานวิจัย และการเติบโตของ
งานวิจัยสามารถดึงดูดสถาบันเงินทุนภายนอกเพ่ือจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมในการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยได 
      - การสนับสนุนการไดมาซ่ึงทรัพยากรทางวิชาการเปนกุญแจสําคัญในการเพ่ิมผลิตผลงานวิจัย 
 
Interactive Session 
      มีการแบงกลุมตามหนาท่ีปฏิบัติงานของผูเขารวมประชุมแตละประเทศ โดยแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
กลุมท่ี 1 และ 2 เปนกลุมอาจารย ผูบริหารและนักวิจัย กลุมท่ี 3 และ 4 เปนกลุมบรรณารักษและผูปฏิบัติงาน
ในหองสมุด ซ่ึงกลุม 3 และ 4 จะไดรับคําถามในการรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ “ขอมูลใดท่ี
เม่ือมีการวิเคราะหขอมูลแลวมีผลตอการจัดหาทรัพยากรเขาสูหองสมุดของคุณ” 
      จากการอภิปรายของกลุม 4 ไดผล ดังนี้ ขอมูลการใชงานตาง ๆ ของผูใช การสํารวจความตองการของ
ผูใช การเลิกใชตาง ๆ (Turn away data) ราคาของทรัพยากร และงบประมาณ 
 
เย่ียมชมหองสมุด Lee Wee Nam, Nanyang Technological University 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีันยางนั้น มีพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกวางขวาง และมีหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยอยู
หลายแหง โดยหองสมุดท่ีผูเขารวมประชุมไดเขาเยี่ยมชมคือ หองสมุด Lee Wee Nam ซ่ึงมีวัตถุประสงคใน
การใหบริการ ดังนี้ 
      - เพ่ือเชื่อมโยงนักวิจัยดวยบริการสนับสนุนในสภาพแวดลอมท่ีกอใหเกิดความรวมมือและสะดวกสบาย 
      - เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสรางแผนการวิจัยและโครงการโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัย 
      - เพ่ือสนับสนุนการสื่อสารและเผยแพรผลงานวิจัยในหลากหลายวิธี ท้ังภายในและภายนอก ท้ังในรูปแบบ
สื่อดั้งเดิมและสมัยใหม 
      - เพ่ือสงเสริมดานการสํารวจ และการทดลอง 
      - เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนนักวิจัยและนักศึกษา 
      นอกจากการใหบริการทรัพยากรประเภทตาง ๆ สิ่งอํานวยความสะดวกในการคนควาและวิจัย รวมถึง
พ้ืนท่ีการทํางานรวมกันท่ีพรอมดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หองสมุดยังแบงพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการ
วิจัยออกเปน 4 โซน ดังนี้ 



      1. Events Space – พ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ มีลักษณะเปนท่ีนั่งข้ันบันไดและลานดานหนา โดยผู
ท่ีสนใจจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีนี้สามารถติดตอขอใชสถานท่ีกับทางหองสมุดได 

 

 
 

      2. Exhibition Space – พ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ เปนพ้ืนท่ีสําหรับการจัดแสดงผลงานการวิจัยในระยะ
ตาง ๆ หรือการจัดการทดลองการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนพ้ืนท่ีในการเพ่ิมความรวมมือดานการวิจัย 
 

 
 

      3. Digital Workbench – พ้ืนท่ีทํางานท่ีชวยใหกิจกรรมตาง ๆ เชน การวิเคราะหขอมูล หรือการสราง
ภาพสื่อดิจิทัล ตั้งอยูบนชั้นลอยของหองสมุด โดยมีอุปกรณและซอฟตแวรพิเศษในการใหบริการ 
 

 
 



      4. E-Book Gallery – ตั้งอยูบริเวณดานหนาของพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม เปนการแสดง e-book ท่ีสามารถ
เรียกดูได โดยใชจอแสดงผลขนาดใหญ มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความตระหนักในคอลเลคชัน e-book และ
สามารถเขาถึงเลมท่ีผูใชสนใจไดสะดวกยิ่งข้ึน 

 

 
 

ภาพบรรยากาศตาง ๆ ภายในหองสมุด Lee Wee Nam 
 

 
 

  



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 






