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 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
จัดทํา “ข่าว รอบร้ัว วท.” กําหนดออกรายเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ
ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ การดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน    กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
สํานักหอสมุดฯ จึงได้รวบรวมข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นํามาคัดเลือกและจัดการสารสนเทศให้สามารถค้นหาและ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุดฯ (http://siweb.dss.go.th)  ตลอดจน 
ดําเนินการจัดเก็บเพ่ือเผยแพร่และให้บริการทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ e-Book แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป 

 สํานักหอสมุดฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า “ข่าว รอบรั้ว วท.” จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานอ่ืน ๆ แหล่งบริการสารสนเทศ และผู้สนใจทั่วไป 

 โอกาสน้ี สํานักหอสมุดฯ ขอขอบคุณงานประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการที่จัดส่งเอกสาร
ข่าวรายวันให้สํานักหอสมุดฯ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เกิด “ข่าว รอบรั้ว วท.” ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ และติดตามข่าวสารประจําวันที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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