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บทสรปุผู้บรหิาร 
 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีแนวทำงกำรท ำงำนที่ใ ห้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำน  
ในรูปแบบเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมเป้ำประสงค์ด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ประกอบกำร (entrepreneurship) โดยมี 
กำรวำงกรอบแผนกำรด ำเนินงำนให้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง สนช. กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในภำคกำรศึกษำ 
หน่วยงำนวิจัย และภำคเอกชน ผลประโยชน์จำกกำรท ำงำนด้วยรูปแบบเครือข่ำย จะช่วยลดควำมสิ้นเปลืองทรัพยำกร
และกำรซ้ ำซ้อนของงำนที่แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบดูแลอยู่ และเกิดประโยชน์เต็มที่กับกลุ่มเป้ำหมำยหรือสมำชิก
เครือข่ำยเอง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยองค์กร ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรค้นคว้ำและใช้
ประโยชน์งำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบกำร จำกกำรประสำนงำน 
องค์ควำมรู้ทั้งจำกหน่วยงำนเครือข่ำยทั้งสิ้น 30 หน่วยงำน ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ ทั้งในด้ำนวิจัยและธุรกิจนวัตกรรม 
เงื่อนไขอุตสำหกรรม ข้อตระหนัก และควำมร่วมมือส่วนกลำง รวมถึงหน่วยงำนสำรสนเทศเฉพำะทำง  
 ในวันจันทร์ที่ 28 – อังคำรที่ 29 สิงหำคม 2560 ได้มีกำรจัดงำน “กิจกรรมเครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” ภำยใต้หัวข้อ “ร่วมค้นหำขุมทรัพย์ สร้ำงนวัตกรรมบนฐำนข้อมูล ควำมรู้ งำนวิจัย STI 
2017” ณ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ให้เป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ในด้ำนวิทยำศำสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) และนวัตกรรม (Innovation) ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐและกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นกำรจัดงำนเสวนำช่วงเช้ำ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ี
เพื่อสร้ำงนวัตกรรมจำก 30 หน่วยงานสมาชิกของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ศปว.) โดยมีส่วนกำรจัดงำนเสวนำและพิธีเปิด ดังนี ้

 กล่าวต้อนรับโดย ดร.ลดำ พนัธ์สุขุมธนำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร  ในฐำนะประธำนคณะท ำงำนศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)  

 กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ดร. พันธุ์อำจ ชัยรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน)  

 การเสวนาในหัวข้อ “แนะน าเครือข่ายและขุมทรัพย์ STI ของสมาชิก ศปว.” โดยมีผู้เข้ำรว่มเสวนำดังนี ้
1. ดร.ลดำ พันธ์สุขุมธนำ  

ผู้อ ำนวยกำร  
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

2. คุณกนิษฐา กังสวนิช  
ผู้อ านวยการ ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญหา (ทป.) 

3. คุณไขแสง พุฒชูชื่น  
บรรณารักษ ์ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4. คุณก าไล ลิ่มสอน  
บรรณารักษ ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) 

5. คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด  
ผู้จัดการแผนก ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  
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 การเสวนาในหัวข้อ “เปิดลายแทงแหล่งข้อมูล STI เพ่ือสร้างนวัตกรรม” โดย 2 นวัตกรเจ้าของผลงาน
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้ 
1. น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล เจ้าของผลงาน “Dezigner ไข่ออกแบบได”้  
2. ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล เจ้าของผลงาน “GermGuard ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบสารสกัด 
จากเปลือกมังคุด” 

 
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีกำรจัดงำนสัมมนำช่วงเช้ำในหัวข้อ “ไขรหัสฐำนข้อมูล ควำมรู้ งำนวิจัย 
เพื่อสร้ำงธุรกิจนวัตกรรม” โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 
 การเสวนาในหัวข้อ “การไขรหัสเพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลและบริการส าคัญของหน่วยงานเครือข่าย” 

โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงานในเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) 
ร่วมเสวนาเกี่ยวกับเข้าถึงหรือการให้บริการฐานข้อมูลของหน่วยงาน แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง แนวโน้ม
และ ทิศทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของฐานข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยมีรายละเอียดและ
ผู้เข้าร่วมการเสวนาดังต่อไปนี้ 
1. คุณนภดล แก้วบรรพต   

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) 

2. คุณสุวรรณำ ธนพัฒน์  
บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 

3. คุณทิพย์วรรณ  ทอดแสน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ  
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร  (สสนก.) 

 การสัมมนาในหัวข้อ “ข้อมูล ความรู้ งานวิจัย หาไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าติดต่อถูกที่ถูกทาง”  
เป็นการน าเสนอประสบการณ์การติดต่อหน่วยงาน การค้นหาข้อมูล และการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  
โดย นายสัตวแพทย์ กษิดิ์เดช ธีรนิตลิยาธาร เจ้าของผลงานรางวัลนวัตกรรม "วัคซีนพืช GIB" 

 
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ข้อมูลฐำนควำมรู้จำกหน่วยงำนเครือข่ำยทั้งหมด 20 หน่วยงำน  

กล่ำวได้ว่ำกำรจัดงำนในครั้งนี้ ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี ช่วยให้สำธำรณชนได้เข้ำใจในกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐในเครือข่ำย  
ได้มีโอกำสมำแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยที่เข้มแข็งและร่วมมือกัน
พัฒนำกำรเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำรร่วมกัน 

  
 

 
 
 
  



 

กิจกรรมเครือข่ายศนูย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

น ำเสนอโดย บริษัท อินเฮำ้ส ์เอเยนซี่ จ ำกดั  5 

รายงานผลการด าเนินการ 
กิจกรรมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ตำมที่ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีแนวทำงกำรท ำงำนที่ให้ควำมส ำคัญกั บกำรท ำงำน 
ในรูปแบบเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมเป้ำประสงค์ด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ประกอบกำร (entrepreneurship) โดยมี 
กำรวำงกรอบแผนกำรด ำเนินงำนให้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง สนช. กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในภำคกำรศึกษำ 
หน่วยงำนวิจัย และภำคเอกชน ผลประโยชน์จำกกำรท ำงำนด้วยรูปแบบเครือข่ำยจะช่วยลดควำมสิ้นเปลืองทรัพยำกร
และกำรซ้ ำซ้อนของงำนที่แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบดูแลอยู่  และเกิดประโยชน์เต็มที่กับกลุ่มเป้ำหมำยหรือสมำชิก
เครือข่ำยเอง ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรระบบเครือข่ำยอย่ำงถูกต้อง โดยใช้กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้วยกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงชุมชนกำรมีส่วนร่วมในกลุ่มสมำชิก 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเครือข่ำยเกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพและขยำยผลได้ กำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยองค์กร นับเป็นเรื่องส ำคัญที่ท ำให้สำมำรถติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
สำมำรถออกแบบด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยได้อย่ำงเหมำะสม ในปีนี้ฝ่ำยส่งเสริมวัฒนธรรมจึงรับหน้ำที่เป็นผู้จัดกิจกรรม
เครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีเป็นครั้งที่ 2 โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดกำรค้นคว้ำและใช้ประโยชน์ งำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้น ในกลุ่ม
ผู้ประกอบกำร จำกกำรประสำนงำนองค์ควำมรู้ ทั้งจำกหน่วยงำนเครือข่ำยทั้งสิ้น 30 หน่วยงำน ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ทั้งในด้ำนวิจัยและธุรกิจนวัตกรรม เงื่อนไขอุตสำหกรรม ข้อตระหนัก และควำมร่วมมือส่วนกลำง รวมถึง
หน่วยงำนสำรสนเทศเฉพำะทำง ด ำเนินกำรในรูปแบบกำรจัดงำนสัมมนำและนิทรรศกำร เพื่อให้ผู้ประกอบกำร 
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเห็นภำพบริกำรของหน่วยงำนรัฐอย่ำงเป็นองค์รวม และสำมำรถติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดงำนสัมมนำและนิทรรศกำรภำยใต้หน่วยควำมร่วมมือของเครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 30 หน่วยงำน ภำยใต้หัวข้อ “ร่วมค้นหำขุมทรัพย์ สร้ำงนวัตกรรมบน
ฐำนข้อมูล ควำมรู้ งำนวิจัย STI 2017” ให้เป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ใน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) และนวัตกรรม (Innovation) ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐและกลุ่มเป้ำหมำย 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเชื่อมต่อบริกำรระหว่ำงหน่วยงำน ให้แก่ผู้ประกอบกำรใหม่ที่ ก ำลัง
แสวงหำควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ ตลอดจนเพิ่มเติมควำมรู้ให้ผู้ประกอบกำรเดิมให้ด ำเนินธุรกิจได้
รวดเร็วขึ้น 

2.3 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงหน่วยงำนภำครั ฐในเครือข่ำย ตลอดจน 
กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เพื่อเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรร่วมกัน 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ประกอบกำร รวมถึงผู้ที่มีบทบำทส ำคัญต่ำงๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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น ำเสนอโดย บริษัท อินเฮำ้ส ์เอเยนซี่ จ ำกดั  6 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 กำรจัดงำนกิจกรรมเครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ภำยใต้หัวข้อ  
“ร่วมค้นหำขุมทรัพย์ สร้ำงนวัตกรรมบนฐำนข้อมูล ควำมรู้ งำนวิจัย STI 2017” ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 – อังคำรที่ 
29 สิงหำคม 2560 ณ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.) โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสรุป ดังนี้ 
 

ก าหนดการ 
กิจกรรมเสวนา   

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง M01 อาคารอุทยานนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

“ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม” 
30 หน่ ว ย ง านสม าชิ ก ข อ งศู น ย์ ป ร ะส าน ง าน ส า รนิ เ ทศส า ข า วิ ท ย าศ าส ตร์ แ ล ะ เทค โ น โ ลยี  (ศปว . )  
สนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ทรัพยากร
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม 

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม 

09.00 – 09.10 น.   กล่าวต้อนรับโดย  

 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรม

วิทยำศำสตร์บริกำร  และประธำนคณะท ำงำนศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี (ศปว.)  

 ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
 

09.10 – 10.00 น.  การเสวนา “แนะน าเครือข่ายและขุมทรัพย์ STI ของสมาชิก ศปว.” 

10.00 – 10.30 น.   เดินตามลายแทงขุมทรัพย์ชมนิทรรศการ STI 2017 พร้อมรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น.   การเสวนา “เปิดลายแทงแหล่งข้อมูล STI เพ่ือสร้างนวัตกรรม”  

     โดย 2 นวัตกรเจ้าของผลงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ  

“Dezigner ไข่ออกแบบได้”  

“GermGuard ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุด” 

12.00 - 16.30 น.  เรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่บูธนิทรรศการตามอัธยาศัย  
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วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง M01 อาคารอุทยานนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 “ไขรหัสฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม” 
รู้รอบและรู้ลึก เป็นหัวใจส าคัญของการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมให้มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ เดิม แต่ละหน่วยงาน
ในเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จึงนอกจากจะสะสมและรวบรวมข้อมูล
สารนิ เทศเป็นขุมทรัพย์ ของหน่ วยงานแล้ ว  ยั งร่ วมมือกันออกแบบบริการ เ พ่ือส่ งมอบขุมทรัพย์ต่ า งๆ  
ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก และถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม 

09.00 – 10.00 น.  การเสวนา “การไขรหัสเพื่อการเข้าถึง...ฐานข้อมูลและบริการส าคัญของหน่วยงาน

เครือข่าย” 

10.00 – 10.30 น.   เดินตามลายแทงขุมทรัพย์ชมนิทรรศการ STI 2017 พร้อมรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น.   การสัมมนา “ข้อมูล ความรู้ งานวิจัย หาไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าติดต่อถูกที่ถูกทาง”  

น าเสนอประสบการณ์การติดต่อหน่วยงาน การค้นหาข้อมูล  

และการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยเจ้าของผลงานรางวัลนวัตกรรมระดับโลก 

“วัคซีนพืช GIB” 

12.00 - 16.30 น.  เรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่บูธนิทรรศการตามอัธยาศัย 
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงาน  
1. ส่วนการจัดสัมมนาและการเปิดงาน 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นกำรจัดงำนเสวนำช่วงเช้ำ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
เพื่อสร้ำงนวัตกรรมจำกสมาชิกของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) โดยมี
ส่วนกำรจัดงำนเสวนำและพิธีเปิด ดังนี้ 
 กล่าวต้อนรับโดย ดร.ลดำ พันธ์สุขุมธนำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  ในฐำนะประธำนคณะท ำงำนศูนย์ประสำนงำนสำรนิ เทศ 
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)  
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ภำพบรรยำกำศกำรกลำ่วต้อนรับโดย ดร.ลดำ พันธ์สุขุมธนำ 

ประธำนคณะท ำงำนศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) 
 กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ดร. พันธุ์อำจ ชัยรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ  

(องค์กำรมหำชน) 

  
ภำพบรรยำกำศกำรกลำ่วต้อนรับโดย ดร. พันธุ์อำจ ชัยรัตน์  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

 

 การเสวนาในหัวข้อ “แนะน าเครือข่ายและขุมทรัพย์ STI ของสมาชิก ศปว.” โดยมีวิทยำกรและรำยละเอียด
กำรบริกำรของหน่วยงำน ดังต่อไปนี้ 
1. ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา  

ผู้อ ำนวยกำร ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
โดยทางหน่วยงานมีการบริการ ดังนี้ 
- การบริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหนังสือที่มีลิขสิทธิ์ 
- การบริการ E-book  
- ส่งหนังสือผ่านระบบเน็ตเวิร์ค โดยที่ไม่ต้องเดินทางมายังหอสมุด 
- การบริการตรวจการจดสิทธิบัตร 

2. คุณกนิษฐา กังสวนิช  
ผู้อ านวยการ ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 
โดยทางหน่วยงานมีการบริการ ดังนี้ 



 

กิจกรรมเครือข่ายศนูย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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- ศูนย์ Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center (IP IDE Center)  
เป็นศูนยใ์ห้ค าปรึกษา เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การ
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  เพ่ือเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งหมด  
10 อุตสาหกรรม โดยแบ่งการบริการเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1) Techonology Lab ให้บริการสืบค้นข้อมูล และค าปรึกษาในการจดลิขสิทธิ์ (Patent) 
2) Idea Lab ให้บริการปรึกษาในการต่อยอดความคิดในเชิงพาณิชย์ 
3) Value Lab ให้บริการปรึกษาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการขออนุญาตใน

การจดลิขสิทธิ์ 
4) International Lab เป็นการบริการให้ค าปรึกษาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดโลก 

3. คุณไขแสง พุฒชูชื่น  
บรรณารักษ ์ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โดยทางหน่วยงานมีการบริการ ดังนี้ 
- เป็นศูนย์สารสนเทศการวิจัยของประเทศ โดยจัดรวบรวมการจัดการการท าวิจัย พร้อมทั้งท ามาตรฐาน

การวิจัย และด าเนินงานวิจัยเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 
4. คุณก าไล ลิ่มสอน  

บรรณารักษ ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) 
โดยทางหน่วยงานมีการบริการ ดังนี้ 
- การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออนไลน์ 
- รวบรวมองค์ความรู้ และกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการในการผ่านมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
- ระบบ e-learning เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
- ศูนย์ทดลอง อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารไดออกซิน 

5. คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด  
ผู้จัดการแผนก ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  
โดยทางหน่วยงานมีการบริการ ดังนี้ 
- สนับสนุนทางด้านงบประมาณในการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การสร้าง Pilot Study จนกระท่ัง 

การต่อยอดธุรกิจในเชิงนวัตกรรม 
- จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านต่างๆ 
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ดร.ลดำ พันธ์สุขุมธนำ 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) 

 
คุณกนิษฐำ กังสวนิช 

ส ำนักบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญหำ (ทป.) 
 

 
คุณไขแสง พุฒชูชื่น 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
คุณก าไล ลิ่มสอน 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) 

 
คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
 

 
 

 

  
ภำพกำรเสวนำ (Panel Discussion)  

ภำยใต้หัวข้อ “แนะน าเครือข่ายและขุมทรัพย์ STI ของสมาชิก ศปว.” 
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 การเสวนาในหัวข้อ “เปิดลายแทงแหล่งข้อมูล STI เพ่ือสร้างนวัตกรรม” โดย 2 นวัตกร เจ้าของผลงานรางวลั

นวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้ 
1. น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล  

เจ้าของผลงาน “Dezigner ไข่ออกแบบได้”  
แรงบันดาลใจ และเหตุผลในการสร้างนวัตกรรมของ น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล เริ่มจากการปรึกษากับทาง
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในการท าธุรกิจ Start Up และได้เริ่มท าผลิตภัณฑ์แรก คือ “สารจับ
สารพิษเชื้อราในอาหารสัตว์” หลังจากนั้นได้สร้างนวัตกรรมผลงานชิ้นที่ 2 คือ “Dezigner ไข่ออกแบบได้” 
โดยได้รับค าปรึกษาด้านข้อมูลฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) และได้น าผลิตภัณฑ์ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ 
โดยได้การสนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงการแนะน าบริษัทที่สนใจในการลงทุน
ร่วมและการให้ข้อมูลติดต่อกับนักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากได้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว จึ งได้ จดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์  ซึ่ งช่วยให้ เกิดมูลค่าสินค้าในเชิ งพาณิชย์  
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 
การท าธุรกิจนวัตกรรมนั้น ต้องเริ่มจากโจทย์และความคิด เงินทุน เทคโนโลยี และตลาด ตามล าดับ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มีหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะให้การสนับสนุน แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการน าการวิจัยและพัฒนาให้
เกิดข้ึนได้จริง โดยการเพ่ิมมูลค่า เปลี่ยนจาก “วิทยาศาสตร์” เป็น “ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้” 

2. ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล  
เจ้าของผลงาน “GermGuard ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุด” 
ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล ได้ท างานในสายอาชีพนักวิจัย และตระหนักดีว่าการริเริ่มและพัฒนางานวิจัย มีต้นทุน 
สูงมากในการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ ดังนั้นเมื่อต้องการสร้างผลงาน “GermGuard” จึงค้นคว้าหาข้อมูล
งานวิจัยเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้องกับผลงาน  โดยติดต่อทางส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย (วช.) โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ สามารถช่วย 
นักวิจัยค้นคว้าข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ และ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ที่สำมำรถและ
พร้อมให้ค ำปรึกษา นอกจากข้อมูลและเทคโนโลยีในท าวิจัยแล้ว ทางส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
ยังสามารถช่วยเหลือในการท าให้ผลงานวิจัย เข้าสู่ Start Up ได้  
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น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล  

“Dezigner ไข่ออกแบบได้”  
 

 
ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล  
“GermGuard” 

  
ภำพกำรเสวนำ (Panel Discussion)  

ภำยใต้หัวข้อ “เปิดลายแทงแหล่งข้อมูล STI เพ่ือสร้างนวัตกรรม” 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มกีำรจัดงำนสัมมนำช่วงเช้ำในหัวข้อ “ไขรหัสฐำนข้อมูล ควำมรู้ งำนวิจัย 
เพื่อสร้ำงธุรกิจนวัตกรรม” โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 
 การเสวนาในหัวข้อ “การไขรหัสเพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลและบริการส าคัญของหน่วยงานเครือข่าย” 

โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงานในเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)  
ร่วมเสวนาเกี่ยวกับเข้าถึงหรือการให้บริการฐานข้อมูลของหน่วยงาน แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงแนวโน้มและ 
ทิศทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของฐานข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยมีรายละเอียดและผู้เข้าร่วม 
การเสวนาดังต่อไปนี้ 
1. คุณนภดล แก้วบรรพต  

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) 
ทำงหน่วยงำนมีกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนวิทยำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ ฐำนข้อมูล
สิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ งำนวิจัยต่ำงๆ และมำตรฐำนกำรวิจัย ซึ่งผู้ประกอบกำร
สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลเหล่ำนี้ได้ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่หอสมุด และในรูปแบบ e-Book ผ่ำนทำง 
เว็ปไซด์ (www.siweb.go.th) และ Application (Science eBook Library) ของหน่วยงำนอีกด้วย  
โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถลงทะเบียนเพื่อใช้งำนได้ 90 วัน และยังมีบริกำรถ่ำยส ำเนำพร้อมจัดส่ง
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ฐำนข้ อมู ล ใ ห้แก่ ผู้ ประกอบกำ  นอกจำกกำรบริ กำ รฐำนข้ อมู ล  ทำ งหน่ วยงำนยั งมีบริ กำ ร 
กำรจัดอบรมเทคนิคกำรสืบค้นหำฐำนข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบกำรถึงสถำนที่ 

2. คุณสุวรรณา ธนพัฒน์ 
บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
ทำงหน่วยงำนมีกำรบริกำรฐำนข้อมูลด้ำนมำตรฐำนกำรส่งออก ตั้งแต่กำรเริ่มต้นผลิต จนกระทั่งกำรต่อยอด
ผลิตภัณฑ์  โดยทำงผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลผ่ำนทำงเว็ปไซด์ของหน่วยงำนที่ได้รวบรวม
ข้อมูลมำตรฐำน JIS และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ISO ที่ทำงหน่วยงำนเป็นสมำชิก ผู้ประกอบกำรยัง
สำมำรถติดต่อสอบถำมและรับข้อมูลเกี่ยวกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ในฉบับเต็ม (Full Text) ส ำหรับ
ฐำนข้อมูลที่มลีิขสิทธิ์ได้ที่หน่วยงำน  

3. คุณทิพย์วรรณ  ทอดแสน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ  
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร  (สสนก.) 
ทำงผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  อำทิ ปริมำณน้ ำในเขื่อน  
กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ ำท่วม รวมถึงกำรพยำกรณ์อำกำศทั่วประเทศได้จำก Mobile Application 
(THAIWATER) ของหน่วยงำน 

 
คุณนภดล แก้วบรรพต 

กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร (วศ.) 
 

 
คุณสุวรรณำ ธนพฒัน ์
ส ำนักงำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 

 
คุณทิพย์วรรณ  ทอดแสน 

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและ
กำรเกษตร  (สสนก.) 

 

  
ภำพกำรเสวนำ 

ภำยใต้หัวข้อ “กำรไขรหัสเพื่อกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลและบริกำรส ำคัญของหน่วยงำนเครือข่ำย” 
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 การสัมมนาในหัวข้อ “ข้อมูล ความรู้ งานวิจัย หาไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าติดต่อถูกที่ถูกทาง” โดย 
นายสัตวแพทย์ กษิดิ์ เดช ธีรนิตลิยาธาร เจ้าของผลงานรางวัลนวัตกรรม "วัคซีนพืช GIB"  
เป็นการน าเสนอประสบการณ์การติดต่อหน่วยงาน การค้นหาข้อมูล และการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์   
ขั้นตอนแรกของกำรพัฒนำผลงำนจะต้องรู้ว่ำต้องกำรพัฒนำอะไร และยังขำดควำมรู้เรื่องใดบ้ำง เพื่อค้นหำ
ข้อมูลได้ถูกต้องและถูกแหล่ง โดยที่ให้ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นให้สิ่งที่ตนถนัด และสิ่งที่ไม่ถนัดนั้น 
ให้ติดต่อกับหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน  

 

  
 ภำพกำรสัมมนำ 

ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูล ความรู้ งา นวิจัย หาไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าติดต่อถูกที่ถูกทาง” 
โดย นายสัตวแพทย์ กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร 

 
2. ส่วนนิทรรศการ 

ส่วนนิทรรศกำร เป็นกำรจัดแสดงจำกเครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 20 
หน่วยงำน โดยแบ่งนิทรรศกำรออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ จ ำนวน 9 หน่วยงำน โดยแบ่งเป็นประเภทกำรให้ข้อมูล ดังนี้ 
ควำมรู้ งำนวิจัย และสิทธิบัตรทั้งในและต่ำงประเทศ  5 หน่วยงำน 

 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ 

(สวทช.) 

 
ศูนย์ควำมรู้ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย (วว.) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  

ศูนย์ข้อสนเทศกำรวิจัย (วช.) 
 

 

 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนกังำนหอสมุด 

และศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วศ.) 
 

 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) 

 
 
 

เครือข่ำยอุตสำหกรรม 2 หน่วยงำน 

 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

 
สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
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เงินทุนกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรม 1 หน่วยงำน 

 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.) 

 
ข้อมูลเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจและอุตสำหกรรม 1 หน่วยงำน 

 
ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (กสอ.) 

 
 ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 2 หน่วยงำน ดังนี้ 

 
มำตรวิทยำแห่งชำติ (ห้องสมุด) (มว.) 

 
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑอุ์ตสำหกรรม (สมอ.) 
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 ขุมทรัพย์ข้อมูลเพื่อควบคุมผลกระทบการท าธุรกิจ จ ำนวน 2 หน่วยงำน ดังนี้ 

 
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) 

 

 
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุด) (สส.) 

 
 

 ขุมทรัพย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง จ ำนวน 7 หน่วยงำน ดังนี้ 

 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) 

(ศลช.) 
 

 
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.) 

 

 
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สช.) 

 

 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร  

(องค์กำรมหำชน) (สสนก.) 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

(องค์กำรมหำชน) (สทอภ.) 
 

 
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ห้องสมุด) (ปส.) 

 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 

 

  
 

  
ภำพบรรยำกำศนิทรรศกำรโดยรวม 
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3. การประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย 
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนเครือข่ำย 
ได้มกีำรด ำเนินงำนประสำนงำนกับหน่วยงำนเครือข่ำยในกำรตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลของหน่วยงำน ผ่ำนทำง
แบบสอบถำมออนไลน์และทำงโทรศัพท์ รวมถึงกำรติดต่อนัดหมำยในกำรเข้ำร่วมงำน 
 

 
แบบสอบถำมออนไลน์เพื่อจัดท ำข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน 

 
4.  การประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียน 

งำนประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมงำน 
เผยแพร่ข่ำวสำรกำรจัดงำนผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ รวมถึงกำรโทรศัพท์และส่งอีเมล์เชิญไปยังผู้ที่สนใจ โดยผู้ที่สนใจ
สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ทำง www.nia.or.th/sti2017 
 

 

 
 
 

 

 
โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์งำน 

 
 
 
 
 

http://www.nia.or.th/sti2017
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www.ryt9.com 

 
www.freepost.in.th 

 

 
www.seminardd.com 

 

 
www.facebook.com (Fanpage) 

ภำพกำรประชำสัมพันธ์หน้ำเว็ปไซต์ 
 
 

 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ทำง www.nia.or.th/sti2017 

 
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนจ ำนวนทั้งสิ้น 141 คน ดังรำยละเอียดดังนี้ 

 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม  2560 มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำทั้งสิ้น 87 คน เป็นผู้ประกอบกำร 55 คนและหน่วยงำน
เครือข่ำยจัดนิทรรศกำร 32 คน  

 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำทั้งสิ้น 90 คน เป็นผู้ประกอบกำร 59 คนและหน่วยงำน
เครือข่ำยจัดนิทรรศกำร 31 คน  
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ภำพบรรยำกำศในกำรลงทะเบียน 

 
5. การจัดเตรียมสถานที่ อาหารเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที ่

ฉำกหลังเวที 
 

จัดเตรียมพื้นที่ในห้องสัมมนำ 
 

  
ป้ำยผำ้ทำงเขำ้งำน 
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Directory Board และโปสเตอร์หน่วยงำนส ำหรับขึ้นจอ 
 
 

  
อำหำรว่ำงจ ำนวน 150 ชุดต่อวัน 

 
เจ้าหน้าที ่
ระหว่ำงวันงำนได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ ประสำนงำน ลงทะเบียนและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรด ำเนินงำน 

พิธีกรภำคสนำมบริเวณนิทรรศกำร 
 

พิธีกรระหว่ำงกำรสัมมนำ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


