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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันที่ได้รับการพัฒนาและ
ยอมรับในการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันได้แก่ Data Seal of Approval (DSA) เป็น
การรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยดิจิทัล (Digital Research Data) ในคลังสารสนเทศ (repository)  
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันว่าข้อมูลวิจัยมีการจัดเก็บอย่างครบถ้วนไว้ในคลังสารสนเทศที่จัดเก็บ
ข้อมูล (Data Repository) ซ่ึงมีการลงรายการตามเมตาดาตา เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าสามารถค้นหาข้อมูล
วิจัยได้ในอนาคต โดยมีแนวปฏิบัติ 16 ข้อ หน่วยงานที่ดูแลการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยคือ DANS 
(Digital Archiving & Networked Services) เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การวิจัยวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์  
ที่ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการก าหนดมาตรฐานให้กับการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยจากคลัง
สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน โดยได้จัดท าฉบับร่างขึ้น ในปี พ.ศ.2551 และมีการรับรองมาตรฐานในปี 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

มาตรฐานไอเอสโอส าหรับการรับรองคุณภาพคลังสารสนเทศสถาบัน คือ ISO 16363 
for the Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories ได้น ามาใช้ในปี พ.ศ. 
2555 เพ่ือให้การจัดการข้อมูลวิจัยดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและการอนุรักษ์ข้อมูลเพ่ือการใช้
ประโยชน์ในระยะยาว ส่วนมาตรฐาน World Data System (WDS) ได้ประสานความร่วมมือกับ 
Data Seal of Approval (DSA) ในการก าหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสาร-
สนเทศสถาบันในปี ค.ศ. 2013 ตามโครงการ Research Data Alliance (RDA) ที่ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

มาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันมีความส าคัญต่อการ
อนุรักษ์ข้อมูลวิจัย (research data curation) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดเก็บข้อมูลวิจัยไว้ในคลัง
สารสนเทศ (institutional repository) ตามมาตรฐานการจัดการสารสนเทศ มีการใช้ตัวระบุวัตถุทาง
ดิจิทัล (digital object identifier หรือ DOI) เพ่ือใช้ส าหรับอ้างอิงข้อมูลวิจัยที่อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล 
จากผลการศึกษาของโครงการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ (2552) พบว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ
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และเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย  (Thai 
Standard International Classification: TSIC) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ISIC 
(International Standard Industrial Classification) เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกับการใช้ข้อมูลการจัด
อันดับความพร้อมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จากแหล่งข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องกับ ICT 
โดยตรงและไม่เกี่ยวข้องโดยตรง และยังมีข้อค้นพบในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ICT เพ่ือให้
ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน ICT ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดเ ก็บข้อมูลในรูป
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เอ้ือต่อการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลใช้มาตรฐานการตั้งชื่อตามการระบุ
รหัสวัตถุดิจิทัลหรือรหัส DOI (digital object identifier) 

มาตรฐานการจัดการข้อมูลในลักษณะนี้เป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและ
พัฒนากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพที่ไม่จ ากัด
ความคิดสร้างสรรค์ของตลาดแรงงาน และสามารถสร้างแรงงานที่ตรงตามความต้องการของตลาด  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ 
การพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพการวิจัยตามแผนการอนุรักษ์ข้อมูล (Data Curation) ซึ่งเป็น
แนวโน้มของการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร ประกอบด้วย 

1. การก าหนดมาตรฐานการลงรายการคลังสารสนเทศตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
ข้อมูลวิจัยดิจิทัล (Digital Research Data) ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน ได้แก่ Data Seal of 
Approval (DSA) มาตรฐานไอเอสโอส าหรับการรับรองคุณภาพคลังสารสนเทศสถาบัน ( ISO 16363 
for the Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories) และมาตรฐาน World 
Data System (WDS) ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและจัดเก็บข้อมูลไว้ใช้งานในระยะยาวได้
อย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการน าข้อมูลวิจัยออกมาใช้ใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักให้สามารถค้นหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึง และใช้งานได้หลายรูปแบบ 

2. การก าหนดมาตรฐานการระบุรหัสวัตถุดิจิทัล DOI (digital object identifier)  
กับข้อมูลวิจัยดิจิทัลในคลังสารสนเทศ 

3. การศึกษาต้นแบบคลังสารสนเทศของสถาบัน (Institutional Repository) ที่มีการลง
รายการตามมาตรฐานการลงรายการคลังสารสนเทศและการระบรุหัสวัตถุดิจิทัลกับข้อมูลวิจัยดิจิทัล 
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เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการน ามาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลัง
สารสนเทศสถาบันมาใช้ในมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูล
วิจัยในคลังสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ หลายมาตรฐาน ทั้งข้อมูลวิจัยในฐานข้อมูลของห้องสมุด 
สถาบันวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัย ปัจจุบันทุกประเทศได้ให้ความ
สนใจในการก าหนดมาตรฐานและความร่วมมือในการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในรูปดิจิทัลเพ่ือเป็นประโยชน์
ในการใช้งานในระยะยาวและหลายประเทศได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่เรียกว่า Data 
Curation Center หรือในห้องสมุดก็มีบริการเพ่ิมขึ้นมาคือ Data Curation Service ดังนั้น ความ
เข้าใจในมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งผลิต จัดเก็บและบริการข้อมูลวิจัยดิจิทัล ซึ่งมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันจะช่วยให้การจัดการระบบข้อมูลวิจัยในคลัง
สารสนเทศสถาบันและการสืบค้นข้อมูลวิจัยของผู้ใช้ทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลวิจัยที่มีมาตรฐานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยและการต่อยอดความรู้จากงานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมสารสนเทศและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้อย่าง
แท้จริง 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสาร-
สนเทศสถาบัน 

2.2 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยไทย 
2.3 เพ่ือศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทยในการใช้มาตรฐานสากลในการรับรอง

คุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน 
2.4 เพ่ือพัฒนารูปแบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน

ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยไทย 
 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

3.1 วิเคราะห์เอกสารจากมาตรฐานสากล 4 มาตรฐาน ได้แก่ 1) Data Seal of 
Approval certification 2) World Data System certification 3) NESTOR Seal (DIN31644)  
4) TRAC/ISO 16363  
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3.2 ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยไทย จ านวน 30 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ลักษณะเด่นด้านงานวิจัย 10 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง (ไม่รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) และมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง โดยเลือกตามอายุการจัดตั้ง  
 

4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ได้ทราบสภาพการจัดการข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยไทย 
5.2 ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการข้อมูลวิจัยตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูล

วิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน 
5.3 ได้รูปแบบของมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันที่

เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยไทย 
 

6. นิยำมศัพท์ 

 ข้อมูลวิจัย (Research Data) หมายถึง สารสนเทศที่บันทึกข้อเท็จจริงที่ได้จากการท า
วิจัย โดยสารสนเทศเหล่านี้อาจเป็นสารสนเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัย ระหว่างการวิจัย และ
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย เช่น เอกสารน าเสนอโครงการวิจัย (Proposals) บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
ระหว่างการท าวิจัย (Academic journal articles) บทความที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ 
(Conference proceedings) ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสิ้นสุดงานวิจัย (Research outputs) เอกสารการวิจัย 

มาตรฐาน Data Seal of 
Approval (DSA) 

 

มาตรฐานWorld Data System 

 

มาตรฐาน TRAC/ISO 16363 

ความพร้อมของมหาวิทยาลยัไทย
ในการใช้มาตรฐานสากลในการ

รับรองคุณภาพข้อมูลวิจยั 

 

รูปแบบของมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพข้อมูลวจิัยที่เหมาะสมใน

มหาวิทยาลัยไทย 
มาตรฐาน NESTOR Seal 
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(Research documents) ชุดข้อมูล (Data sets) รายงานการวิจัย (Research reports) วิทยานิพนธ์ 
(Theses and dissertations) สิทธิบัตรและมาตรฐาน (Patents and standards) เป็นต้น 

 คลังสำรสนเทศสถำบัน (Institutional Repository) หรือเรียกว่าคลังสารสนเทศดิจิทัล
(Digital Repository) หมายถึง ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือโปรแกรมแบบเสรีที่เป็นแหล่งจัดเก็บ
สารสนเทศทางวิชาการที่เป็นไฟล์ดิจิทัลที่ผลิตโดยบุคลากร (เช่นอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา) ของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นเพ่ือเป็นคลังความรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ผลิตโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่เปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นได้ 

 มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัย (Research Data Quality Accreditation 
Standards) หมายถึง ข้อก าหนดสากลซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลวิจัยดิจิทัลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและการปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ในระยะยาว ได้แก่  
1) Data Seal of Approval certification 2) World Data System certification 3) NESTOR 
Seal (DIN 31644) 4) TRAC/ISO 16363  
 




