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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET)
-----------------------------------------๑. ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
๒. สถานภาพของโครงการ :

[] โครงการใหม่
[ ] โครงการต่อเนือ่ ง…….ระบุชื่อโครงการเดิม…………

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะทางานข้อมูลท้องถิน่ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนกลยุทธ์ขา่ ยงาน ฯ (PULINET Focus) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔.๑ สอดคล้องกับพันธกิจ
[ ] พันธกิจที่ ๑
[] พันธกิจที่ ๒
[ ] พันธกิจที่ ๓
[ ] พันธกิจที่ ๔
[ ] พันธกิจที่ ๕

พันธกิจ
พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน
พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของสมาชิกในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรูร้ ะดับชาติ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิกในข่ายงาน
ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ
วิเคราะห์และสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและกาหนดนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
[] เป้าประสงค์ที่ ๑ เสริมสร้างช่องทางเข้าถึง (gateway) และเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นของข่ายงาน
[] กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาช่องทางเข้าถึง (gateway) ข้อมูลท้องถิ่นของข่ายงาน

๕. หลักการและเหตุผล
สารสนเทศท้ องถิ่น เป็ น อัต ลั กษณ์ ความภาคภูมิ ใ จและภูมิ ปั ญ ญาของชาติ มี ความส าคัญ ต่ อ การศึ กษา
ค้นคว้าวิจัยในวิทยาการสาขาต่างๆ มากมาย การบริการสารสนเทศท้องถิ่นจึงมุ่งเน้นที่การแสวงหาสารสนเทศท้องถิ่น
ที่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้และชุมชน สนับสนุนให้ผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่นที่ตนต้องการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการจัดทาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่สาคัญๆ และน่าสนใจ รวมถึงการพัฒนาวิธีการ
ค้นหาสารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นไว้บริการอย่างเป็นหมวดหมู่ด้วย
ระบบการจัดการที่ดี จัดทาเครื่องมือที่จะอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น มีการแนะนา
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นตามความต้องการของผู้ใช้และการใช้ทรัพยากรแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยง
เครือข่ายการให้บริการกับแหล่งสารสนเทศอื่นๆ หรือแนะนาแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ที่มีสารสนเทศท้องถิ่นที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนทาการวิเคราะห์วิจารณ์สารสนเทศท้องถิ่นพร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ได้รับรู้เพื่อให้บริการแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้ครอบคลุมมากขึ้น
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น จึงเห็นความสาคัญในการรวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่
รวบรวมได้ จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ พร้อมจัดทาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ
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ท้องถิ่นต่างๆ เข้าด้วย เพื่อส่งเสริมการใช้โดยการแนะนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้
สารสนเทศท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะสารสนเทศท้องถิ่นเหล่านี้ล้วนเป็นสารสนเทศที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิ
ปัญญา เป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงเนื้อหาและเอกลักษณ์ประจาถิ่นที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศได้อย่างสะดวกและได้ข้อมูลท้องถิ่นทุกประเภท ทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้และมีความพึงพอใจต่อสารสนเทศท้องถิ่นที่ผู้ใช้ได้รับในระดับมากที่สุด
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อรวบรวมแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ทาการวิเคราห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ พัฒนาสังเขป
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นสาหรับแนะนาบริการแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๒ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้นวัตกรรมรวมแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้สนใจทั่วไป
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๗.๑ เชิงปริมาณ
๑) ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่รวบรวมแหล่ง
สารสนเทศท้องถิน่ ทุกประเภทและทุกภูมิภาคของประเทศเพิม่ ขึ้นอีก ๑ แหล่ง
๒) ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิน่
ให้บริการผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพิ่มอีก ๑ แหล่ง
๗.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒) มีเกณฑ์ในการคัดเลือก และจัดหมวดหมู่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ดีที่สามารถใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัตงิ านการคัดเลือกและจัดหมวดหมูแ่ หล่งสารสนเทศท้องถิน่ ต่อไปในอนาคต
๓) สังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นสร้างคุณค่าด้านงานบริการข้อมูลท้องถิ่น และความภาคภูมิใจ
ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
๘.๑ กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงาน:
๑) คณะทางานข้อมูลท้องถิน่ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ๒๐ สถาบัน
๘.๒ กลุ่มผู้ให้บริการ:
๑) คณะทางานข้อมูลท้องถิน่ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ๒๐ สถาบัน
๒) บรรณารักษ์งานบริการและส่งเสริมการใช้ ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานฯ
๘.๓ กลุ่มผู้ใช้บริการ:
๑) ผู้ใช้บริการห้องสมุดของสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ๒๐ สถาบัน
๒) ชุมชนเครือข่ายข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน
๓) ประชาชนทั่วไป
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)
วันเริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันสิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
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๑๐. สถานที่ดาเนินโครงการ
๑๐.๑ ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จานวน ๒๐ สถาบัน
๑๐.๒ ห้องสมุดเครือข่ายข้อมูลท้องถิ่นของสถาบันหรือเครือข่ายพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันสมาชิก
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
๑ การรวบรวมแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่น
๑.๑ ประชุมคณะ
ทางานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อ
กาหนดรูปแบบ เกณฑ์การ
คัดเลือก แบบฟอร์มบันทึก
ข้อมูลสาคัญ การจัด
หมวดหมู่แหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นและวิธีการ
ดาเนินงาน
๑.๒ สารวจ รวบรวม
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน
โดยจาแนกตามประเภท
รูปแบบหน่วยงาน ชุมชน
และลักษณะของสารสนเทศ
ท้องถิ่น
๑.๓ บันทึกายละเอียด
ข้อมูลสาคัญของแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่นที่
รวบรวมได้ตามเกณฑ์และ
แบบฟอร์มที่คณะทางาน
ข้อมูลท้องถิ่นกาหนด
๒ การวิเคราะห์แหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่น
๒.๑ วิเคราะห์และจัด
หมวดหมู่แหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นที่รวบรวมได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่
๓

๔

๕

๖

ขั้นตอน/กิจกรรม
การจัดทาสังเขปแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่น
๓.๑ จัดทาสังเขปแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้
ข้อมูลสาคัญและช่องทาง
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่น
๓.๒ จัดทาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สังเขปแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่นที่
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมโยงแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่น
๔.๑ เชื่อมโยงแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่นหรือ
ฐานความรู้ตา่ งๆ เกี่ยวกับ
สารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้
บริการผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.๑ ทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กจิ กรรมเผยแพร่
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
การสรุปผลและประเมิน
โครงการ
๖.๑ สรุปและประเมิน
ผลการดาเนินงานประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการ
อานวยการ ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค

4

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒. งบประมาณ
รายการ
โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิน่
ไม่รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
รวม

งบประมาณ (บาท)
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๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นมีการพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ช่วยให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการ
รวมถึงผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้อย่างสะดวก และตรงตามความต้องการ
๑๓.๒ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นได้
พัฒนาขึ้นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
๑๔. การประเมินผลโครงการ
๑) มีเกณฑ์ในการคัดเลือก การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ดี สามารถใช้เป็น
แนวปฏิบัติงานคัดเลือกและจัดหมวดหมู่สารสนเทศท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือประเมิน: แบบสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะจากบรรณารักษ์งานบริการ ผู้ใช้บริการ
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) มีสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นให้บริการบนเว็บ PULINET ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาสาระความรู้
ด้านสารสนเทศท้องถิ่นได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
เครื่องมือประเมิน: หน้าเว็บสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการบนเว็บ PULINET
๓) มีการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการบนสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นทางอินเทอร์เน็ต
ที่ปราศจาก Dead Link
เครื่องมือประเมิน: แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการค้นข้อมูลท้องถิ่นจากสังเขปแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่นให้บริการบนเว็บ PULINET ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้งานสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้รับทราบและ
เข้ามาใช้งาน
เครื่องมือประเมิน: สถิติจานวนผู้เข้าใช้งานสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการ
บนเว็บ PULINET ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ รายในสามเดือน
๑๕. การติดตามผล
๑) การพัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือก การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ดี สามารถ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติงานคัดเลือกและจัดหมวดหมู่สารสนเทศท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือประเมิน: แบบสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะจากบรรณารักษ์งานบริการ ผู้ใช้บริการ
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะเวลา: พัฒนาแบบฟอร์ม แบบสัมภาษณ์ และรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
ใน ข้อ ๑) ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐
๒) นาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นให้บริการบนเว็บ PULINET ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาสาระความรู้
ด้านสารสนเทศท้องถิ่น หรือสามารถใช้งานนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
เครื่องมือประเมิน: หน้าเว็บสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการบนเว็บ PULINET และ
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นบนเว็บ PULINET
ระยะเวลา: ให้บริการหน้าเว็บและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่
พัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๓) เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการบนสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นทางอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการโดยปราศจาก Dead Link
เครื่องมือประเมิน: แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการค้นข้อมูลท้องถิ่นจากสังเขปแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่นให้บริการบนเว็บ PULINET ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระยะเวลา: พัฒนาแบบสารวจความพึงพอใจการใช้งานสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบสารวจออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐
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๔) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้งานสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้รับทราบและ
เข้ามาใช้งาน
เครื่องมือประเมิน: สถิติจานวนผู้เข้าใช้งานสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการ
บนเว็บ PULINET ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ รายในสามเดือน
ระยะเวลา: เก็บสถิติการใช้งานสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน
๒๕๖๐
๑๖. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
๑) การเปลี่ยนแปลง URL ของเว็บแหล่งสารสนเทศที่
รวบรวมได้ ส่งผลให้เกิด Dead link ได้ตลอดเวลา

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
๑) มอบหมายคณะทางานให้มีหน้าที่ตรวจสอบ Dead
link อย่างสม่าเสมอ เป็นระยะทุกๆ สามเดือน

ลงชื่อ…………………………….…………………..ประธาน/ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยวัฒน์ น่าชม))
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ สานักบรรณสารสนเทศ มสธ.
ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
๑๕ /ธันวาคม/๒๕๖๐

ความคิดเห็นที่ปรึกษาโครงการ (ผู้อานวยการที่ประธานคณะทางานสังกัดอยู่) …………….………………………………..
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….…………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….…………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….…………………

ลงชื่อ……………..……………………………….....
(นางวรนุช สุนทรวินติ )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ปรึกษาคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
๑๕ /ธันวาคม/๒๕๖๐
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ความคิดเห็นประธาน PULINET …………………………………………..……………….………………………………………….…………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….…………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….…………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….…………………

ลงชื่อ……………..……………………………….....
(นางสาววรารักษ์ พัฒนาเกียรติพงศ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการอานวยการ
.…../………...…………/……..

ขอบเขตเนื้อหา/การดาเนินงาน โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิน่ มีขอบเขตการดาเนินงานครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑) การรวบรวมแหล่ง สารสนเทศท้องถิ่นทุ กประเภท ทุกรูป แบบและทุกภูมิ ภาคของประเทศ
รวมถึงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในต่างประเทศที่น่าสนใจที่ให้บริการค้นผ่านอินเทอร์เน็ต
๒) วิเคราห์และจัดหมวดหมู่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่รวบรวมได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นแก่ผู้ใช้และผู้สนใจทั่วไป
๓) พัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลสาคัญและความน่าสนใจเกี่ยวกับแหล่ง
สารสนเทศท้ องถิ่น แต่ล ะแหล่ ง /หมวดหมู่ ที่ รวบรวมได้ ทั้ ง หมด พร้อมจั ด ท าหนั ง สื ออิเล็ กทรอนิ กส์ สั ง เขปแหล่ ง
สารสนเทศท้องถิ่นที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
๔) เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นหรือฐานความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้
บริการผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๒. ขอบเขตด้านพื้นที่
คณะท างานข้อ มู ล ท้ องถิ่น ข่ า ยงานห้อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน ๒๐ สถาบั น
ดาเนินการรวบรวมแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในสถาบันและท้องถิ่นข้างเคียงสถาบัน เพื่อให้ได้แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
ที่ครบถ้วนทุกประเภทและทุกภูมิภาคของประเทศ

