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สรุปสาระส าคัญ 
 
        โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานระดับชาติ โดยความ
ร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทยาลยั 11 แห่ง และ หน่วยงานวิจัยระดับชาติ 10 แห่ง    
เพื่อด าเนินการเตรยีมพร้อมในการจัดการข้อมลูวิจัยในคลังสารสนเทศวิจัยให้เป็นมาตรฐานสากล ครั้งนี้เป็น Step 3 เพื่อ
สรุปผลการสมัภาษณ์และประเมินตนเองในคลังสารสารเทศดิจิทลัของ มหาวิทยาลัย 11 แห่ง และหนว่ยงานวิจัยระดบัชาติ 
10 แห่ง  
 

 
         ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา และช้ีแจง       
ถึงที่มาและความส าคัญของการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล เพื่อเป็นมาตรฐานของประเทศ  
รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้วิจัยและผู้ด าเนินการประชุมครั้งนี้ 



การประชุมระดมสมองครั้งนี้ ผู้วิจยัและคณะ ได้รายงานผลการด าเนินงานในคลังสารสนเทศดิจิทลัของ 3 มหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง ได้แก่ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
กระบวนการจัดการข้อมลูวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐาน : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         รศ. ดร.อมร เพชรสม ผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะน าให้ผู้เข้าฟังรู้จักถึง 
การท างานของ “ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์” หรือ CU E-Thesis ซึ่งเป็นระบบที่เอื้ออ านวยให้นิสิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น โดยมีรูปแบบวิทยานิพนธ์
หรือ Format ที่ส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน อีกทั้งยังลดความยุ่งยากในการจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถตรวจสอบและ
ติดตามความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาถึงแม้จะไม่ได้พบกันก็ตามและยังได้พัฒนา “ระบบ
อักขราวิสุทธ์ิ (Akarawisut)”  ซึ่งเป็นระบบทีท่ าหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ซึ่งอักข
ราวิสุทธิ์ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันกับการท างานของระบบ Turnitin แต่แตกต่างกันที่อักขราวิสุทธิ์สามารถตรวจสอบ
ผลงานวิชาการที่เป็นภาษาไทยได้ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนาม
ความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะลดความคลาดเคลื่อนของภาษา
ในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการได้ รวมทั้งสามารถใช้ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  เมื่อนิสิตท าวิทยานิพนธ์
เสร็จสิ้นเรียบร้อย ผลงานดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เข้าสู่ “คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR)” 
 
คลังความรู้และฐานข้อมลูงานวิจยัด้านเกษตร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล่าถึงที่มาของคลังความรู้และฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านเกษตร ว่าสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการเกษตร มีคณาจารย์และ
บุคลากรที่มีผลิตผลงานด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นจ านวนมาก ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงท าหน้าที่เป็นสื่อกลางรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย  ในช่ือ “คลังความรู้ดิจิทัลด้าน
การเกษตร“ ทั้งในรูปแบบหนังสือ, E-Book, ผลงานวิจัย, การประชุมวิชาการ และอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งจัดหมวด
ของข้อมูลตามสาขาวิชาการด้านการเกษตร เพื่อง่ายต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังพัฒนาระบบให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใช้งานและเป็นผู้
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ี ยังได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลควาย 
ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง ฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย ฐานข้อมูลหนังสือเกษตรไทย ฐานข้อมูลอรรถาภิธานศัพท์
เกษตรไทย  ฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่  และฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร 
http://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/all-database/202-s-databases 
 
นวัตกรรมการจัดการข้อมูลผลการวิจัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่าถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อ
การจัดการข้อมูลผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์ภาพรวมของผลงานวิชาการ 
น าไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล โดยเริ่มต้นจากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท า
หน้าที่สนับสนุนการวิจัย ได้พัฒนานวัตกรรม โดยการใช้ข้อมูล API เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผลงานวิจัย และรวบรวม
ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากลของมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลกแบบอัตโนมั ติ และน าข้อมูลผลงาน
วิชาการเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อรายงานผลสมรรถนะของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน พร้อมเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยช้ัน
น าของประเทศ โดยรายงานผลด้วยเทคนิค OLAP cube ที่น าข้อมูลมาจ าลองในโครงสร้างลูกบาศก์ 3 มิติ ให้ผลการ
วิเคราะห์ที่สามารถพิจารณาได้หลายมิติ นอกจากนี้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้พัฒนาและจัดท า CMUIR  
ที่รวบรวมผลงานทุกชนิดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีในส านักหอสมุด สามารถค้นหาหนังสือได้ด้วยเลข ISBN ซึ่ง 
CMUIR ถูกพัฒนา Agile Methodology เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นระบบได้รวดเร็วข้ึน 
การรายงานผลการประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัล 
         จากการส ารวจและสัมภาษณ์สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยท่ีมีคลังสารสนเทศ ที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง           
โดย รศ.ดร.น้ าทิพย์ วภิาวิน และทมีคณะนักวจิัย ไดร้ายงานผลการประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดจิิทัล จาก

http://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/all-database/202-s-databases





