


สารบััญ
หน้้า

อำำ�น�จหน้�ท่ี่� | 1.1

วิิสััยทัี่ศน์ | 1.2

 พัันธกิิจ | 1.3

นโยบ�ยคุุณภ�พั | 1.4

แผนท่ี่�นำ�ที่�ง (Roadmap)  | 1.5

โคุรงสัร้�งกิ�รแบ่งส่ัวินร�ชกิ�ร | 1.6

ผ้้บริห�ร | 1.7

โคุรงสัร้�งอัำตร�กิำ�ลััง | 1.8

งบประม�ณ | 1.9 

ส่ัวินท่ี่� 2 โคุรงกิ�ร/กิิจกิรรม/ประชุมวิิช�กิ�ร/นิที่รรศกิ�ร

โคุรงกิ�รยกิระดัับห้อำงสัมุดัดิัจิทัี่ลัด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ | 2.1

โคุรงกิ�รห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ | 2.2 

ร่วิมประชุมวิิช�กิ�ร IFLA World Library and Information Congress | 2.3 

กิิจกิรรม “นักิวิิที่ย์น้อำย ต�มรอำยพัระบิดั�วิิที่ย�ศ�สัตร์ไที่ย” | 2.4

ในง�นวัินเด็ักิแห่งช�ติ ถนนสั�ยวิิที่ย�ศ�สัตร์  ประจำ�ป ี2561      f

  มหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ ประจำ�ป ี2561 ระดัับภ้มิภ�คุ | 2.5 

มหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ ประจำ�ป ี2561 | 2.6

กิิจกิรรมจัดัสััมมน� เร่�อำง “สั�รสันเที่ศดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั เพ่ั�อำมุ่งส่้ั Thailand 4.0”|  2.7

กิิจกิรรมจัดัสััมมน�เชิงปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำง “สั�รสันเที่ศดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั เพ่ั�อำอุำตสั�หกิรรม” | 2.8

       fกิิจกิรรมขีย�ยฐ�นกิ�รเร่ยนร้้เพ่ั�อำกิ�รวิิจัยแลัะพััฒน� | 2.9

: เที่คุนิคุกิ�รส่ับคุ้นสั�รสันเที่ศที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่      f

กิิจกิรรมกิ�รจัดักิ�รคุวิ�มร้้ (KM) สัที่. ประจำ�ป ี2561 | 2.10

7
7
7
7
7
8

10
10
11

12
13
15
17
19

20
22
23
24
26

27

2   |  ร�ยง�นกิิจกิรรมประจำ�ป ี2561



สารบััญ (ต่่อ)

หน้้า

ส่ัวินท่ี่� 3 บที่คุวิ�มแลัะสิั�งพิัมพ์ัเผยแพัร่

บที่คุวิ�มสั�ระน่�ร้้บนเว็ิบไซต์กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร | 3.1

บที่คุวิ�มวิ�รสั�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร | 3.2

บที่คุวิ�มสัรุปผลัง�นเด่ัน วิศ. | 3.3

บที่คุวิ�มวิิที่ยุกิระจ�ยเส่ัยง ร�ยกิ�ร “วัินน่�กัิบวิิที่ย�ศ�สัตร์” | 3.4

บที่คุวิ�มเผยแพัร่ Facebook | 3.5

เอำกิสั�รเผยแพัร่อ่ำ�น | 3.6

ส่ัวินท่ี่� 4 ผลักิ�รให้บริกิ�ร

คุวิ�มพึังพัอำใจขีอำงผ้้รับบริกิ�ร | 4.1 

สัถิติกิ�รให้บริกิ�ร | 4.2

ให้กิ�รต้อำนรับ เย่�ยมชมแลัะศึกิษ�ด้ัง�น | 4.3

ส่ัวินท่ี่� 5 ผลักิ�รดัำ�เนินง�นต�มโคุรงสัร้�ง/ภ�รกิิจ

ฝ่่�ยบริห�รง�นทัี่�วิไป (บห.) | 5.1

กิลุ่ัมที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ (กิที่.)  | 5.2 

กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศเฉพั�ะที่�ง (สัพั.) | 5.3

กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (สัอำ.) | 5.4

กิลุ่ัมส่ังเสัริมสั�รสันเที่ศ (สัร.) | 5.5

ส่ัวินท่ี่� 6 ศ้นย์ประสั�นง�นสั�รนิเที่ศสั�ขี�วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่

ส่ัวินท่ี่� 7  ศ้นย์ข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร

ส่ัวินท่ี่� 8 กิ�รดัำ�เนินง�นในระบบบริห�รง�นคุุณภ�พั 

29
30
30
30
30
30
31

32
33
34
38

40
41
42
43
45
46

47

51

53

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    3



ส่วนท่ี่� 1
สำำานั้กหอสำมุุดและศููน้ย์์สำารสำน้เทศูวิิทย์าศูาสำตร์ และเทคโน้โลยี์

อำำ�น�จหน้�ท่ี่� | 1.1

วิิสััยทัี่ศน์ | 1.2

 พัันธกิิจ | 1.3

นโยบ�ยคุุณภ�พั | 1.4

แผนท่ี่�นำ�ที่�ง (Roadmap)  | 1.5

โคุรงสัร้�งกิ�รแบ่งส่ัวินร�ชกิ�ร | 1.6

ผ้้บริห�ร | 1.7

โคุรงสัร้�งอัำตร�กิำ�ลััง | 1.8

งบประม�ณ | 1.9

4   |  ร�ยง�นกิิจกิรรมประจำ�ป ี2561



ดัร.ตั�วิ ลัพั�นุกิรม อำธิบด่ักิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์  
(พั.ศ. 2477–2484) ผ้้วิ�งร�งฐ�นห้อำงสัมุดัเพ่ั�อำเปน็แหล่ัง
ศึกิษ�คุ้นคุว้ิ�ห�คุวิ�มร้้ที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์ ด้ัวิยวิิสััยทัี่ศน์ท่ี่�ก้ิ�วิ
ไกิลั เห็นคุวิ�มสัำ�คัุญขีอำงกิ�รศึกิษ�คุ้นคุว้ิ�ที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์ 
เสัม่อำนกุิญแจไขีเปดิัอำน�คุตขีอำงประเที่ศส่้ัคุวิ�มเจริญก้ิ�วิหน้�
ในด้ั�นต่�งๆ แลัะเปน็ปัจจัยสัำ�คัุญสัำ�หรับบ่มเพั�ะภ้มิปัญญ�
ที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์ขีอำงคุนในช�ติ จึงได้ัพััฒน�ปรับปรุงง�น
ห้อำงสัมุดัขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตรใ์หก้้ิ�วิหน�้ โดัยจดััส่ัวินร�ชกิ�ร
เปน็แผนกิห้อำงสัมุดัในป ีพั.ศ. 2476 ทัี่�งยังแสัดังเจตน�มุ่ง
มั�นท่ี่�จะพััฒน�ต่อำไปให้เปน็หอำสัมุดัวิิที่ย�ศ�สัตร์ขีอำงประเที่ศ 
เฉกิเช่นเด่ัยวิกัิบอำ�รยประเที่ศท่ี่�ส่ังเสัริมสันับสันุนให้ประช�ชน
ใช้คุวิ�มร้้วิิที่ย�ศ�สัตร์สัร้�งคุวิ�มสั�ม�รถที่�ง
เที่คุโนโลัย่เพ่ั�อำพััฒน�เศรษฐกิิจแลัะคุุณภ�พั
ช่วิิต เปน็กิลัยุที่ธ์สัร้�งคุวิ�มสัำ�เร็จในกิ�รพััฒน�
ประเที่ศอำย่�งยั�งย่น ตลัอำดัจนเปน็แหล่ังศึกิษ� 
คุ้นคุว้ิ�ห�คุวิ�มร้เ้พิั�มพ้ันภ้มิปัญญ�ที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์
ท่ี่�สัำ�คัุญขีอำงช�ติ เป็นท่ี่�ร้้จักิแลัะใช้ประโยชน์
อำย่�งกิว้ิ�งขีวิ�งในน�ม “ห้อำงสัมุดักิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์” 
โดัยภ�ยหลัังได้ัรับกิ�รยกิฐ�นะเป็นระดัับกิอำง 

ช่�อำ “กิอำงสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่” เม่�อำป ี พั.ศ. 
2521 ต่อำม�ในป ีพั.ศ. 2545 ได้ัม่กิ�รปฏิิร้ประบบร�ชกิ�ร 
โดัยม่กิ�รแบ่งง�นขีอำงรัฐต�มกิลุ่ัมภ�รกิิจหลัักิ ที่ำ�ให้ม่กิ�ร
แก้ิไขีปรับปรุงกิฎหม�ยว่ิ�ด้ัวิยกิ�รปรับปรุงกิระที่รวิง ที่บวิง 
กิรม ในเวิลั�ตอ่ำม� “กิอำงสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตรแ์ลัะเที่คุโนโลัย่” 
ได้ัรับกิ�รยกิระดัับเปน็ “สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศ
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่” ต�มกิฎกิระที่รวิงแบ่งส่ัวิน
ร�ชกิ�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ พั.ศ. 2545 ซึ�งม่ลัำ�ดัับคุวิ�มเปน็ม�โดัยสัรุป ดัังน่� 

  ด้้วยวิสััยทััศน์์ของ ด้ร.ตัั้�ว ลพานุ์กรม ท่ั�เห็็น์ความสัำาคัญของการศึกษาค้น์คว้าทัาง
ด้้าน์วิทัยาศาสัตั้ร์ เสัมือน์กุญแจไขเปิิด้อน์าคตั้ของปิระเทัศส่ั�ความเจริญก้าวห็น้์าใน์ด้้าน์ตั้�างๆ  
และเป็ิน์ปัิจจัยสัำาคัญสัำาห็รับบ�มเพาะภู่มิปัิญญาทัางวิทัยาศาสัตั้ร์ของคน์ใน์ชาติั้ จึงได้้พัฒน์า
ปิรับปิรงุงาน์ห็อ้งสัมดุ้ของกรมวทิัยาศาสัตั้รใ์ห็ก้้าวห็น์า้ และห็อ้งสัมดุ้วิทัยาศาสัตั้รท่์ั�ให้็บรกิาร
มาถึึงปัิจจุบัน์

จากมีีหนัังสืือไม่ีกี�สิืบเล่่มีเพิิ่�มีเป็็นัจำานัวนัหมืี�นัเล่่มีในัระยะ

เวล่าอันัรวดเร็ว ความีตัั้�งใจจะพัิ่ฒนัาห้องสืมุีดกรมีวิทยาศาสืตั้ร์

เป็น็ัหอสืมุีดวิทยาศาสืตั้ร์แห่งชาติั้ เพืิ่�อส่ืงเสืริมีสืนัับสืนุันัป็ระชาชนั

ให้มีีความีร้้วิทยาศาสืตั้ร์นัำาไป็พัิ่ฒนัาเศรษฐกิจของชาติั้แล่ะพัิ่ฒนัา

คุณภาพิ่ชีวิตั้ ตั้ามีที�ได้แสืดงเจตั้นัารมีณ์ "ชาติจะเจริญโดย์ไมุ่มีุ

วิิทย์าศูาสำตร์เป็็น้หลักไมุ่ได้”
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พ.ศ. 2476

 แผนกิห้อำงสัมุดั สัำ�นักิง�นเลัขี�นุกิ�รกิรม กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ กิระที่รวิงเศรษฐกิ�ร

พ.ศ. 2478

 ง�นห้อำงสัมุดัรวิมอำย่้กัิบง�นสั�รบรรณ ภ�ยใต้ “แผนกิสั�รบรรณแลัะห้อำงสัมุดั”สัำ�นักิง�นเลัขี�นุกิ�รกิรม 
กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ กิระที่รวิงเศรษฐกิ�ร 

พ.ศ. 2483

 แผนกิหอำสัมุดัวิิที่ย�ศ�สัตร์ แยกิจ�กิแผนกิสั�รบรรณแลัะห้อำงสัมุดั สัำ�นักิง�นเลัขี�นุกิ�รกิรมกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ 
กิระที่รวิงเศรษฐกิ�ร

พ.ศ. 2484

 แผนกิหอำสัมุดัวิิที่ย�ศ�สัตร์ สัำ�นักิง�นเลัขี�นุกิ�รกิรม กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ กิระที่รวิงเศรษฐกิิจ

พ.ศ. 2485

 แผนกิห้อำงสัมุดั กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ กิระที่รวิงกิ�รอุำตสั�หกิรรม

พ.ศ. 2496

 แผนกิห้อำงสัมุดั กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ กิระที่รวิงอำุตสั�หกิรรม ย้�ยสัถ�นท่ี่�ตั�งจ�กิถนนมห�ร�ช  
ม�ท่ี่�ถนนพัระร�มท่ี่� 6

พ.ศ. 2516 

 ง�นห้อำงสัมุดัแลัะเผยแพัร่ (รวิมง�นเผยแพัร่กัิบแผนกิหอำสัมุดัฯ) กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ กิระที่รวิงอุำตสั�หกิรรม

พ.ศ. 2521

 ได้ัยกิฐ�นะเปน็ระดัับกิอำง “กิอำงสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตรแ์ลัะเที่คุโนโลัย่” กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร ์กิระที่รวิงอำตุสั�หกิรรม 
แลัะจัดัให้ม่ศ้นย์สันเที่ศสิัที่ธิบัตร ภ�ยใต้กิอำงสันเที่ศฯ ด้ัวิย

พ.ศ. 2522

 กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ เปล่ั�ยนช่�อำเปน็ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร แลัะย้�ยไปสัังกัิดักิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์เที่คุโนโลัย่
แลัะกิ�รพัลัังง�น

พ.ศ. 2535

 กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์ เที่คุโนโลัย่แลัะกิ�รพัลัังง�น เปล่ั�ยนช่�อำเปน็ กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์เที่คุโนโลัย่แลัะ
สิั�งแวิดัล้ัอำม 

พ.ศ. 2537

 กิอำงสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ สัังกัิดักิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร  กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์เที่คุโนโลัย่
แลัะสิั�งแวิดัล้ัอำม ม่กิ�รประกิ�ศอำำ�น�จหน้�ท่ี่� ในร�ชกิิจจ�นุเบกิษ� เล่ัม 111 ตอำนท่ี่� 32กิ วัินท่ี่� 2 สิังห�คุม พั.ศ. 2537 
หน้� 10 

พ.ศ. 2545

 กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์ เที่คุโนโลัย่แลัะสิั�งแวิดัล้ัอำม เปล่ั�ยนช่�อำเปน็ กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 
ในปเีด่ัยวิกัิน “กิอำงสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่” ได้ัรับกิ�รยกิระดัับเปน็ “สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศ
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่” แลัะม่กิ�รประกิ�ศอำำ�น�จหน้�ท่ี่�ขีอำง สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ในร�ชกิิจจ�นุเบกิษ� เลั่ม 119 
ตอำนท่ี่� 103กิ ลังวัินท่ี่� 9 ตุลั�คุม พั.ศ. 2545 หน้� 12 เล่ัม 3

พ.ศ. 2553

 สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ได้ัปรับปรุงภ้มิทัี่ศน์ชั�น 1 แลัะตั�งช่�อำอำ�คุ�รเปน็ “หอำสัมุดั วิิที่ย�ศ�สัตร์ ดัร.ตั�วิ ลัพั�นุกิรม”เพ่ั�อำ
เปน็เก่ิยรติแด่ั ดัร.ตั�วิ ลัพั�นุกิรม ผ้้ริเริ�มแลัะวิ�งร�กิฐ�นง�นห้อำงสัมุดั
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 มุ่่�งมุ่่�นพ่ฒนาหน�วยงานใหเ้ป็น็หอสมุ่่ดกลางดา้นวทิยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีของชาติ สน่บสน่นการ์เป็น็แหล�งอ้างอิงทางวิชาการ์
ที�ป็ร์ะชาชนท่กภาคส�วนสามุ่าร์ถเข้าถึงบริ์การ์ได้

 กร์มุ่วทิยาศาสตร์์บร์กิาร์ เป็น็องค์การ์
ที�มุ่่�งมุ่่�นในการ์สร์้างความุ่เป็น็เลิศในการ์ให้
บริ์การ์ด้านวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและ
นว่ตกร์ร์มุ่ ที�มีุ่ค่ณภาพตามุ่มุ่าตร์ฐานสากล
เพ่�อสร้์างความุ่พึงพอใจสูงส่ดแก�ผูู้้ร่์บบริ์การ์

1.1 อำาน้าจหน้้าที�

1.5 แผน้ที�น้ำาทาง (Roadmap)1.2 วิิสัำย์ทัศูน์้

1.3 พััน้ธกิจ

1.4 น้โย์บาย์คุณภาพั

สืำานัักหอสืมุีดแล่ะศ้นัย์สืารสืนัเทศ
วิทยาศาสืตั้ร์แล่ะเทคโนัโล่ยี 

พิ่.ศ. 2558–2562

 สำาน่กหอสมุ่่ดและศูนย์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีุ่อำานาจหน้าที�ตามุ่ป็ร์ะกาศในร์าชกิจจาน่เบกษา เล�มุ่ 119 ตอน
ที� 103ก ว่นที� 9 ต่ลาคมุ่ พ.ศ. 2545 หน้า 12 เล�มุ่ 3 ด่งนี�

1. เพิ�มุ่ศ่กยภาพการ์บริ์การ์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีและการ์บริ์หาร์จ่ดการ์หอสมุ่่ดฯ

2. บูร์ณาการ์เคร่์อข�ายแหล�งบริ์การ์สาร์สนเทศในป็ร์ะเทศ
และพ่ฒนาการ์เป็น็ศูนย์บริ์การ์สาร์สนเทศเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

3. พ่ฒนาคล่งความุ่รู้์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีในรู์ป็ดิจิท่ล

1. เป็น็หอสมุ่่ดวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีของป็ร์ะเทศ
2. เปน็ศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ จัดัที่ำ�แลัะพััฒน�ฐ�นข้ีอำม้ลัเฉพั�ะที่�ง เพ่ั�อำกิ�รศึกิษ� วิิจัยแลัะพััฒน� แลัะ

อุำตสั�หกิรรมขีอำงประเที่ศ
3. เป็น็ศูนย์ป็ร์ะสานงานสาร์นเิทศสาขาวทิยาศาสตร์์และเทคโนโลยีในร์ะบบสาร์นิเทศทางวิชาการ์แห�งชาติ จ่ดทำาและพ่ฒนาร์ะบบ

สาร์สนเทศและเคร่์อข�าย เพ่�อการ์ร์�วมุ่ใช้ทร่์พยากร์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 
4. ดำาเนินการ์ใช้เทคโนโลยีสาร์สนเทศ เพ่�อการ์บริ์หาร์งานของกร์มุ่วิทยาศาสตร์์บริ์การ์
5. ดำาเนินการ์ใช้เทคโนโลยีสาร์สนเทศ เพ่�อการ์จ่ดการ์ทร่์พยากร์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
6. ป็ฏิิบ่ติงานร์�วมุ่ก่บหร่์อสน่บสน่นการ์ป็ฏิิบ่ติงานของหน�วยงานอ่�นที�เกี�ยวข้องหร่์อที�ได้ร่์บมุ่อบหมุ่าย

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    7



ฝ่า่ยบริิหาริงานท่ั่�วไป (บห.) 
มีุ่หน้าที�ความุ่ร่์บผิู้ดชอบ ด่งนี�
1) ง�นสั�รบรรณ ง�นเอำกิสั�รต่�งๆ ง�นรับ-ส่ังหนังส่ัอำร�ชกิ�ร ร่�งโต้ตอำบหนังส่ัอำร�ชกิ�ร จัดัเก็ิบแลัะคุ้นห�เอำกิสั�ร ระเบ่ยบ 

คุำ�สัั�งขีอำงที่�งร�ชกิ�ร ระเบ่ยบข้ีอำบังคัุบ แลัะจัดัที่ำ�เอำกิสั�รต่�งๆ
2) ง�นกิ�รเงินแลัะงบประม�ณ จัดัที่ำ�แผน/ข้ีอำม้ลังบประม�ณ บัญช่ กิ�รเบิกิ-จ่�ยจัดัซ่�อำวัิสัดุัภ�ยในประเที่ศแลัะต่�งประเที่ศ

ขีอำงสัำ�นักิ
3) ง�นบุคุลั�กิร ประสั�นง�น เก็ิบรวิบรวิมสัถิติข้ีอำม้ลัขีอำงบุคุลั�กิรขีอำงสัำ�นักิ
4) ง�นพััสัดุั/อำ�คุ�รสัถ�นท่ี่� ติดัต�มประสั�นง�นดัำ�เนินกิ�รส่ังซ่อำมพััสัดุั คุรุภัณฑ์์ขีอำงสัำ�นักิ
5) รวิบรวิมจัดัที่ำ�ข้ีอำม้ลั สัถิติ ร�ยง�นผลักิ�รดัำ�เนินง�นขีอำงสัำ�นักิประจำ�เด่ัอำน/ประจำ�ปี
6) ง�นจัดัเตร่ยมประชุมแลัะจัดัที่ำ�ร�ยง�นกิ�รประชุมต�มท่ี่�ได้ัรับมอำบหม�ย
7) ปฏิิบัติง�นร่วิมกัิบหร่อำสันับสันุนกิ�รปฏิิบัติง�นขีอำงหน่วิยง�นอ่ำ�นท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำง หร่อำท่ี่�ได้ัรับมอำบหม�ย

กลุ่่�มทั่ร่ิพยากริสาริสนเทั่ศ (กทั่.)
 มีุ่หน้าที�ความุ่ร่์บผิู้ดชอบ ด่งนี�
1) พััฒน�ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ ให้สัอำดัคุล้ัอำงกัิบภ�รกิิจ ยุที่ธศ�สัตร์หน่วิยง�นแลัะประเที่ศ ตลัอำดัจนคุวิ�มต้อำงกิ�รขีอำง 

ผ้้รับบริกิ�ร
2) วิิเคุร�ะห์ จัดักิ�รที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ ต�มหลัักิเกิณฑ์์แลัะม�ตรฐ�นสั�กิลั เพ่ั�อำเพิั�มประสิัที่ธิภ�พักิ�รเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศได้ั

สัะดัวิกิ ถ้กิต้อำง รวิดัเร็วิ ทัี่�งในร้ปส่ั�อำสิั�งพิัมพ์ัแลัะส่ั�อำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัให้เช่�อำมโยงกัิบระบบห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติ (Library 
Automation System) สั�ม�รถส่ับคุ้นผ่�นที่�งเคุร่อำข่ี�ยอิำนเที่อำร์เน็ตรอำงรับกิ�รเปน็ห้อำงสัมุดัอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (e-Library)

3) จัดักิ�รง�นด้ั�นเที่คุนิคุขีอำงที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ รวิมถึงกิ�รนำ�ข้ีอำม้ลัเข้ี�ฐ�นข้ีอำม้ลัห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติ รอำงรับกิ�รย่ม-คุ่น 
ป้อำงกัินกิ�รส้ัญห�ยขีอำงเล่ัม แลัะสันับสันุนกิ�รให้บริกิ�ร กิ�รเก็ิบสัถิติแลัะ กิ�รเผยแพัร่ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ

4) จัดัที่ำ�ดัรรชน่แลัะสั�ระสัังเขีปวิิช�กิ�รในสั�ขี�ท่ี่�ตอำบสันอำงต่อำยุที่ธศ�สัตร์หน่วิยง�นแลัะประเที่ศเพ่ั�อำสันับสันุนกิ�รศึกิษ�  
กิ�รวิิจัยแลัะพััฒน� แลัะอุำตสั�หกิรรมขีอำงประเที่ศ 

5) อำนุรักิษ์ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศเชิงกิ�ยภ�พั เพ่ั�อำให้ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศอำย่้ในสัภ�พัท่ี่�พัร้อำมใช้ง�น แข็ีงแรง สัมบ้รณ์ ม่อำ�ยุ 
กิ�รใช้ง�นได้ัย�วิน�น แลัะเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศได้ัอำย่�งสัะดัวิกิ

6) ส่ังเสัริมประสับกิ�รณ์วิิช�ช่พับรรณ�รักิษ์แลัะสั�รสันเที่ศศ�สัตร์ให้กัิบ นักิเร่ยน นักิศึกิษ�จ�กิสัถ�บันศึกิษ� แลัะหน่วิยง�น
ต่�งๆ ท่ี่�สันใจ

7) ปฏิิบัติง�นร่วิมกัิบหร่อำสันับสันุนกิ�รปฏิิบัติง�นขีอำงหน่วิยง�นท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำง หร่อำท่ี่�ได้ัรับมอำบหม�ย

1.6 โครงสำร้างการแบ่งส่ำวิน้ราชการ
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กลุ่่�มสาริสนเทั่ศเฉพาะทั่าง (สพ.) 
มีุ่หน้าที�ความุ่ร่์บผิู้ดชอบด่งนี�
1) จัดัที่ำ�ข้ีอำม้ลัสั�รสันเที่ศเฉพั�ะที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ แลัะเผยแพัร่สั�รสันเที่ศทัี่�งในร้ปส่ั�อำสิั�งพิัมพ์ั ส่ั�อำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั

ผ่�นระบบเคุร่อำข่ี�ยอิำนเที่อำร์เน็ต เพ่ั�อำเพิั�มศักิยภ�พักิ�รเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แลัะม่กิ�รนำ�ไปใช้
ประโยชน์อำย่�งคุุ้มคุ่�

2) บริกิ�รสั�รสันเที่ศวิิช�กิ�รด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่เพ่ั�อำให้ม่กิ�รนำ�ข้ีอำม้ลัไปใช้ประโยชน์ในกิ�รศึกิษ� กิ�รผลิัต กิ�ร
แก้ิไขีปัญห� วิิจัยแลัะพััฒน�กิ�รสัร้�งนวัิตกิรรม

3) จัดัที่ำ�ประมวิลัสั�รสันเที่ศเฉพั�ะเร่�อำง ประมวิลัสั�รสันเที่ศพัร้อำมใช้ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แลัะเผยแพัร่ในร้ป 
ส่ั�อำสิั�งพิัมพ์ัแลัะส่ั�อำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัเพ่ั�อำให้ตรงกัิบคุวิ�มต้อำงกิ�รขีอำงกิลุ่ัมเป้�หม�ย

4) ติดัต�มคุวิ�มก้ิ�วิหน้�ขีอำงวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่เพ่ั�อำเพิั�มประสิัที่ธิภ�พัในกิ�รให้บริกิ�ร
5) ปฏิิบัติง�นร่วิมกัิบหร่อำสันับสันุนกิ�รปฏิิบัติง�นขีอำงหน่วิยง�นท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำง หร่อำท่ี่�ได้ัรับมอำบหม�ย

กลุ่่�มสาริสนเทั่ศอิิเล็ุ่กทั่ริอินิกส์ (สอิ.)
ที�ความุ่ร่์บผิู้ดชอบ ด่งนี�
1) กิำ�กัิบด้ัแลั บริห�รจัดักิ�รระบบห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติ (Library Automation System) แลัะสันับสันุน กิ�รจัดักิ�รที่รัพัย�กิร

สั�รสันเที่ศในทุี่กิกิระบวินง�น
2) พััฒน�แลัะด้ัแลัฐ�นข้ีอำม้ลั/เว็ิบไซต์ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ สันับสันุนกิ�รเปน็ห้อำงสัมุดัเฉพั�ะด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ

เที่คุโนโลัย่ ให้ประช�ชนเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศได้ัอำย่�งสัะดัวิกิรวิดัเร็วิแลัะทัี่�วิถึงผ่�นระบบเคุร่อำข่ี�ยอิำนเที่อำร์เน็ต
3) พััฒน�แลัะบริห�รจัดักิ�รคุลัังคุวิ�มร้้ดิัจิทัี่ลัที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ให้อำย่้ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นเด่ัยวิกัินแลัะสั�ม�รถ

ส่ับคุ้น อ้ำ�งอิำงแลัะนำ�ม�ใช้ง�นได้ัอำย่�งถ้กิต้อำง 
4) บำ�รุงรักิษ�สั�รสันเที่ศดิัจิทัี่ลั ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ให้อำย่้ในสัภ�พัพัร้อำมใช้อำย่�งยั�งย่น
5) พััฒน�ระบบกิ�รบรหิ�ร จัดักิ�รแลัะบรกิิ�รในร้ปแบบหอ้ำงสัมดุัอิำเลัก็ิที่รอำนกิิส์ั (e-Library) พััฒน�ระบบง�นสัำ�หรบักิ�รสัร�้ง 

กิ�รจัดักิ�รเน่�อำห� จัดักิ�รกิ�รอ่ำ�นหนังส่ัอำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั/วิ�รสั�รอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (e-Book/e-Journal) แลัะรวิบรวิมที่รัพัย�กิร
สั�รสันเที่ศในร้ปแบบอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัให้สั�ม�รถบริกิ�รส่ับคุ้นแบบอำอำนไลัน์ผ่�นระบบเคุร่อำข่ี�ยอิำนเที่อำร์เน็ตแลัะเช่�อำมโยงกัิบ
แหล่ังสั�รสันเที่ศอ่ำ�นอำย่�งม่ประสิัที่ธิภ�พัแลัะม่ประสิัที่ธิผลั

6) ปฏิิบัติง�นร่วิมกัิบหร่อำสันับสันุนกิ�รปฏิิบัติง�นขีอำงหน่วิยง�นอ่ำ�นท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำง หร่อำท่ี่�ได้ัรับมอำบหม�ย

กลุ่่�มส�งเสริิมสาริสนเทั่ศ (สริ.) 
มีุ่หน้าที�ความุ่ร่์บผิู้ดชอบ ด่งนี�
1) ส่ังเสัริมกิ�รใช้สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ให้ม่กิ�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ เพ่ั�อำกิ�รศึกิษ� กิ�รผลิัต กิ�รแก้ิไขีปัญห�  

กิ�รพััฒน�ต่อำยอำดั แลัะกิ�รสัร้�งนวัิตกิรรม 
2) จัดัระบบบริกิ�รห้อำงสัมุดัให้เปน็แหล่ังคุ้นคุว้ิ� อ้ำ�งอิำง สันับสันุนด้ั�นวิิเคุร�ะห์ที่ดัสัอำบ กิ�รศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� กิ�รวิิจัยพััฒน�วิิช�กิ�ร 

แลัะกิ�รวิิจัยพััฒน�อุำตสั�หกิรรม
3) ประสั�นคุวิ�มร่วิมม่อำระหว่ิ�งหน่วิยง�นแลัะแหล่ังบริกิ�รด้ั�นสั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์เที่คุโนโลัย่แลัะนวัิตกิรรม แลัะท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำง

เพ่ั�อำเพิั�มประสิัที่ธิภ�พัในกิ�รให้บริกิ�ร
4) บ้รณ�กิ�รเคุร่อำข่ี�ยภ�ยใต้ศ้นย์ประสั�นง�นสั�รนิเที่ศ สั�ขี�วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่
5) ประช�สััมพัันธ์ เผยแพัร่อำงค์ุคุวิ�มร้้แลัะบริกิ�รขีอำงหน่วิยง�นต�มประเด็ันท่ี่�สัอำดัคุล้ัอำงกัิบยุที่ธศ�สัตร์ประเที่ศ
6) ปฏิิบัติง�นร่วิมกัิบหร่อำสันับสันุนกิ�รปฏิิบัติง�นขีอำงหน่วิยง�นอ่ำ�นท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำง หร่อำท่ี่�ได้ัรับมอำบหม�ย
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1.7 ผู้บริหาร

1.8 โครงสำร้างอัตรากำาลัง
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1.8 งบป็ระมุาณ

หมุ่วดร์ายจ�าย / ร์ายการ์ งบป็ร์ะมุ่าณ

ร์วมุ่ท่�งสิ�น 9,439,800

1. งบป็ร์ะจำา (FIX8) 522,700

  1.1 งบดำาเนินงาน 73,900

       - หมุ่วดค�าตอบแทนใช้สอยและว่สด่ 73,900

 1.2 หมุ่วดเงินอ่ดหน่น 448,800

 1.2.1 ค�าสมุ่าชิกเอกสาร์ ASTM 426,700

 1.2.2 ค�าสมุ่าชิกเอกสาร์ TAPPI 22,100

 1.3 ร์ายจ�ายอ่�น (การ์เดินทางไป็ต�างป็ร์ะเทศ) 97,300

2. งบโคร์งการ์ยกร์ะด่บห้องสมุ่่ดดิจิท่ลด้านวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี (61DT1) 8,837,500

 งบดำาเนินงาน 8,837,500

2.1 ค�าจ้างเหมุ่าเจ้าหน้าที�ป็ฏิิบ่ติงาน 1,006,500

2.2 ค�าตอบแทนใช้สอยฯ 7,831,000

3. งบโคร์งการ์ส�งเสริ์มุ่การ์นำาวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมุ่าใช้ป็ร์ะโยชน์ (61SB1) 79,600

งบดำาเนินงาน 79,600

- ค�าตอบแทนใช้สอยฯ 79,600
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ส่วนท่ี่� 2

โคุรงกิ�รยกิระดัับห้อำงสัมุดัดิัจิทัี่ลัด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ | 2.1

โคุรงกิ�รห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ | 2.2 

ร่วิมประชุมวิิช�กิ�ร IFLA World Library and Information Congress | 2.3 

กิิจกิรรม “นักิวิิที่ย์น้อำย ต�มรอำยพัระบิดั�วิิที่ย�ศ�สัตร์ไที่ย” | 2.4 
ในง�นวัินเด็ักิแห่งช�ติ ถนนสั�ยวิิที่ย�ศ�สัตร์  ประจำ�ป ี2561      

  มหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ ประจำ�ป ี2561 ระดัับภ้มิภ�คุ | 2.5 

มหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ ประจำ�ป ี2561 | 2.6

กิิจกิรรมจัดัสััมมน� เร่�อำง “สั�รสันเที่ศดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั เพ่ั�อำมุ่งส่้ั Thailand 4.0”|  2.7

กิิจกิรรมจัดัสััมมน�เชิงปฏิิบัติกิ�ร | 2.8 
 เร่�อำง “สั�รสันเที่ศดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั เพ่ั�อำอุำตสั�หกิรรม”      

กิิจกิรรมขีย�ยฐ�นกิ�รเร่ยนร้้เพ่ั�อำกิ�รวิิจัยแลัะพััฒน� | 2.9 
: เที่คุนิคุกิ�รส่ับคุ้นสั�รสันเที่ศที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่      

กิิจกิรรมกิ�รจัดักิ�รคุวิ�มร้้ (KM) สัที่. ประจำ�ป ี2561 | 2.10

โครงการ/กิจกรรมุ/ป็ระชุมุวิิชาการ/นิ้ทรรศูการ
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กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร โดัยสัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะ
ศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ในฐ�นะท่ี่�เปน็คุลััง
ข้ีอำม้ลัสั�รสันเที่ศที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ขีอำงประเที่ศ 
เปน็แหล่ังจัดัห�รวิบรวิมแลัะให้บริกิ�รที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศที่�ง
วิิที่ย�ศ�สัตรแ์ลัะเที่คุโนโลัย่ทัี่�งภ�ษ�ไที่ยแลัะภ�ษ�ต�่งประเที่ศ 
ได้ัพััฒน�คุลัังคุวิ�มร้้ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ขึี�นอำย่�ง
ต่อำเน่�อำง แลัะส่ังเสัริมกิ�รเข้ี�ถึงเพ่ั�อำให้เกิิดักิ�รนำ�ข้ีอำม้ลัไปใช้
ประโยชน์อำย่�งคุุ้มคุ่�ท่ี่�สุัดัต่อำทุี่กิภ�คุส่ัวิน โดัยเฉพั�ะภ�คุ
อุำตสั�หกิรรม กิ�รศึกิษ� วิิจัยแลัะพััฒน� จึงได้ัจัดัที่ำ� “โคุรงกิ�ร
ยกิระดัับห้อำงสัมุดัดิัจิทัี่ลัด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ” เพ่ั�อำ
พััฒน�คุลัังคุวิ�มร้้สั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่
ในร้ปดิัจิทัี่ลั อำนุรักิษ์ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ให้อำย่้ในร้ปดิัจิทัี่ลั กิ�รบ้รณ�กิ�รคุวิ�มร่วิมม่อำด้ั�น
กิ�รรว่ิมใชท้ี่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ (resource sharing) ระหวิ�่ง
ห้อำงสัมุดัเพ่ั�อำใช้ประโยชน์ร่วิมกัินในประเที่ศ ประกิอำบด้ัวิย
กิิจกิรรมต่�งๆ ดัังน่�

กิจกร์ร์มุ่ที� 1 

  พััฒน�ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ แลัะกิ�รร่วิมใช้ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ (Sharing 
resources) ระหวิ่�งเคุร่อำขี่�ยแหล่ังบริกิ�รสั�รสันเที่ศ แลัะ
หน่วิยง�นภ�ยใต้กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่

กิจกร์ร์มุ่ที� 2 

  พััฒน�สั�รสันเที่ศดั้�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ในร้ปดิัจิทัี่ลั แลัะอำนุรักิษ์สั�รสันเที่ศในร้ปดิัจิทัี่ลั

กิจกร์ร์มุ่ที� 3 

  เพิั�มศักิยภ�พักิ�รเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศด้ั�น
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ผ่�นที่�งเว็ิบไซต์ แลัะ Mobile 
device

2.1 โครงการย์กระดับห้องสำมุุดดิจิทัลด้าน้วิิทย์าศูาสำตร์และเทคโน้โลยี์

 2.1.1 หลุ่่กการิแลุ่ะเหตุ่ผลุ่

ต�มนโยบ�ยแลัะแผนระดัับช�ติว่ิ�ด้ัวิยกิ�รพััฒน�ดิัจิทัี่ลัเพ่ั�อำเศรษฐกิิจแลัะสัังคุมขีอำงรัฐบ�ลั ม่แนวิที่�งกิ�รพััฒน�คุลััง
ข้ีอำม้ลัแลัะฐ�นข้ีอำม้ลัดิัจิทัี่ลั กิ�รบริห�รจัดักิ�รคุวิ�มร้้ รวิมทัี่�งกิ�รส่ังเสัริมให้ม่ระบบกิ�รให้บริกิ�รห้อำงสัมุดัอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัท่ี่�ทัี่นสัมัย 
ซึ�งเอ่ำ�อำต่อำกิ�รนำ�ไปใชป้ระโยชนใ์นร้ปแบบท่ี่�เหม�ะกิบัยุคุสัมัย (ระเบ่ยบสัำ�นกัิน�ยกิรฐัมนตร่ ว่ิ�ด้ัวิยคุณะกิรรมกิ�รเตร่ยมกิ�รดั�้น
ดิัจิทัี่ลัเพ่ั�อำเศรษฐกิิจแลัะสัังคุม พั.ศ. 2558 ประกิ�ศในร�ชกิิจจ�นุเบกิษ� เล่ัม 132 ตอำนพิัเศษ 53 ง วัินท่ี่� 6 ม่น�คุม 2558) ใน 
ป ีพั.ศ. 2560 กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ได้ักิำ�หนดัยุที่ธศ�สัตร์ในกิ�รพััฒน�โคุรงสัร้�งพ่ั�นฐ�น ระบบสันับสันุนง�น
วิิจัยพััฒน� แลัะนวัิตกิรรม รวิมทัี่�งกิ�รพััฒน�นโยบ�ย กิ�รกิำ�กัิบด้ัแลั แลัะกิ�รบรหิ�รจัดักิ�รวิิที่ย�ศ�สัตร์ เที่คุโนโลัย่ แลัะนวัิตกิรรม 
โดัยม่เป้�ประสังค์ุ คุ่อำ ภ�คุเศรษฐกิิจ สัังคุม ชุมชนแลัะสิั�งแวิดัล้ัอำม ใช้ประโยชน์จ�กิโคุรงสัร้�งพ่ั�นฐ�นเพ่ั�อำกิ�รวิิจัยแลัะพััฒน�ฯ 
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2.1.2 ผลุ่การิดำำาเนินงาน
	1.	พััฒนาทรััพัยากรัสารัสนเทศด้้านวิิทยาศาสตร์ัและเทคโนโลยีและการัร่ัวิมใช้้ทรััพัยากรัสรัสนเทศ	

1.1 จัดัห�ฐ�นข้ีอำม้ลัอำอำนไลัน์ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ขีอำงประเที่ศ    3 ฐ�นข้ีอำม้ลั

1.2 จัดัห�หนังส่ัอำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั e-book, e-journal สิั�งพิัมพ์ั ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 736/771 เร่�อำง/เล่ัม 

1.3 พััฒน�ฐ�นข้ีอำม้ลัเฉพั�ะที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่     1 ฐ�นข้ีอำม้ลั 

1.4 จัดักิ�รอำงค์ุคุวิ�มร้้ดิัจิทัี่ลัขีอำง วิศ.        703 เร่�อำง 

1.5 กิ�รจัดัเก็ิบบที่คุวิ�มวิ�รสั�รภ�ษ�ต่�งประเที่ศ (e-article)     551 เร่�อำง

1.6 บ้รณ�กิ�รคุวิ�มร่วิมม่อำระหว่ิ�งหน่วิยง�นภ�ยใต้กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 

     แลัะหน่วิยง�นเคุร่อำข่ี�ยสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่เพ่ั�อำจัดัที่ำ�

     หนังส่ัอำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั         102 เล่ัม/ 319 เร่�อำง 

1.7 บริกิ�รนำ�ส่ังสั�รสันเที่ศต�มคุวิ�มต้อำงกิ�รขีอำงผ้้รับบริกิ�ร    518 เร่�อำง

1.8 เผยแพัร่ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศด้ั�น วิ แลัะ ที่      2/278 คุรั�ง/คุน
2.	พััฒนาสารัสนเทศด้้านวิิทยาศาสตร์ัและเทคโนโลยีในรูัปดิ้จิิทัล	และอนุรัักษ์์สารัสนเทศในรูัปดิ้จิิทัล	

2.1) รวิบรวิม จัดัที่ำ�แลัะตรวิจสัอำบบัญช่ร�ยช่�อำสิั�งพิัมพ์ัเพ่ั�อำเตร่ยมส่ังผลิัตในร้ปดิัจิทัี่ลั   453,727 หน้� 

2.2) อำนุรักิษ์ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ให้อำย่้ในร้ปดิัจิทัี่ลั   376,760 หน้� 

2.3) ตรวิจรับสิั�งพิัมพ์ัท่ี่�ได้ัรับคุ่นจ�กิบริษัที่ท่ี่�รับจ้�งสัแกินที่ำ�ไฟล์ัดิัจิทัี่ลั    400,406 หน้�

2.4) กิ�รจัดักิ�รสั�รสันเที่ศห�ย�กิ/ภ้มิปัญญ�/ล่ัวิงเวิลั�      73 เล่ัม

2.5) กิ�รอำนุรักิษ์ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศเชิงกิ�ยภ�พัโดัยกิ�รเย็บเล่ัม/อำบ/เข้ี�ต้้แช่แข็ีง   695 เล่ัม
3.	เพิั�มศักยภาพัการัเข้้าถึึงสารัสนเทศด้้านวิิทยาศาสตร์ัและเทคโนโลยีผ่่านทางเว็ิบไซต์	และ	Mobile	device

3.1) เพิั�มสั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ในระบบห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติเผยแพัร่ผ่�นเว็ิบไซต์

      แลัะAppication บน smart phone        3,291 เร่�อำง

3.2) บที่คัุดัย่อำภ�ษ�ไที่ยจ�กิวิ�รสั�รวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ด้ั�นอำ�ห�รแลัะอุำตสั�หกิรรมเกิษตร 118 ระเบ่ยน

3.3) กิ�รสัแกินแลัะเช่�อำมเข้ี�กัิบระบบห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติ      2,369 ภ�พั

14   |  ร�ยง�นกิิจกิรรมประจำ�ป ี256



2.2.1 หลุ่่กการิแลุ่ะเหตุ่ผลุ่

นโยบ�ยแลัะแผนกิ�รส่ังเสัริมแลัะรักิษ�คุุณภ�พัสิั�ง
แวิดัล้ัอำมแห่งช�ติ พั.ศ. 2560-2579 แลัะแผนจัดักิ�รคุุณภ�พั
สิั�งแวิดัล้ัอำม พั.ศ. 2560-2564 กิำ�หนดัยุที่ธศ�สัตร์กิ�รเพิั�ม
ประสิัที่ธิภ�พักิ�รใช้ที่รัพัย�กิรธรรมช�ติแลัะสิั�งแวิดัล้ัอำมอำย่�ง
คุุ้มคุ่�แลัะยั�งย่น ลัดักิ�รใช้พัลัังง�นแลัะอำนุรักิษ์สิั�งแวิดัลั้อำม 
หน่วิยง�นทุี่กิภ�คุส่ัวินได้ัดัำ�เนินกิิจกิรรมเพ่ั�อำสันอำงนโยบ�ยดััง
กิล่ั�วิ ห้อำงสัมดุัเปน็หนว่ิยง�นท่ี่�ม่บที่บ�ที่สัำ�คัุญในกิ�รเปน็แหลัง่
เร่ยนร้้แลัะต้นแบบท่ี่�ช่�นำ�เร่�อำงกิ�รอำนุรักิษ์พัลัังง�นแลัะกิ�ร
จัดักิ�รสิั�งแวิดัล้ัอำมขีอำงชุมชนแลัะสัังคุม จึงได้ัพััฒน�ห้อำงสัมุดั
ท่ี่�เป็นมิตรกัิบสิั�งแวิดัล้ัอำม ในช่�อำ ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ (Green 
Library) พััฒน�ม�ตรฐ�นระบบบริห�รจัดักิ�รห้อำงสัมุดั ท่ี่�ลัดั
กิ�รใช้พัลัังง�น ประหยัดัที่รัพัย�กิร ม่ระบบกิ�รจัดักิ�รขียะแลัะ
ขีอำงเส่ัย กิ�รนำ�กิลัับม�ใช้ใหม่ เพ่ั�อำลัดัปริม�ณก๊ิ�ซเร่อำนกิระจกิ 

ลัดัภ�วิะโลักิรอ้ำน ลัดัผลักิระที่บตอ่ำสิั�งแวิดัลัอ้ำม สัร้�งบรรย�กิ�ศ
ให้ห้อำงสัมุดัเปน็แหล่ังเร่ยนร้้ด้ั�นพัลัังง�นแลัะสิั�งแวิดัล้ัอำม 

สัที่. ในฐ�นะเปน็แหลั่งคุวิ�มร้้แลัะห้อำงสัมุดัท่ี่�รับผิดั
ชอำบต่อำสัังคุม ตระหนักิถึงคุวิ�มสัำ�คัุญด้ั�นกิ�รอำนุรักิษ์พัลัังง�น
แลัะสิั�งแวิดัลัอ้ำมขีอำงชมุชนแลัะสัังคุมดัังกิลั�่วิข้ี�งต้น จึงไดัแ้ลักิ
เปล่ั�ยนคุวิ�มร้้แลัะศึกิษ�แนวิที่�งปฏิิบัติท่ี่�เหม�ะสัมด้ั�นกิ�ร
พััฒน�ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิกัิบหน่วิยง�นสัม�ชิกิเคุร่อำข่ี�ยห้อำงสัมุดั
ส่ัเข่ียวิท่ี่�ม่ระบบบริห�รจัดักิ�รพัลัังง�นแลัะสิั�งแวิดัล้ัอำมท่ี่�ม่
ประสิัที่ธิภ�พัแลัะเป็นร้ปธรรม จึงเสันอำโคุรงกิ�รพััฒน�ห้อำง
สัมุดัส่ัเข่ียวิ สัำ�นักิหอำสัมดุัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตรแ์ลัะ
เที่คุโนโลัย่ เพ่ั�อำให้ห้อำงสัมุดัเปน็แหล่ังเร่ยนร้้ บุคุลั�กิรแลัะผ้้รับ
บริกิ�รม่คุวิ�มร้้คุวิ�มเข้ี�ใจเห็นถึงคุวิ�มสัำ�คัุญแลัะม่ส่ัวินร่วิม
ในกิ�รอำนุรักิษ์พัลัังง�นแลัะสิั�งแวิดัล้ัอำมอำย่�งยั�งย่นแลัะเป็น
แบบอำย่�งท่ี่�ด่ัขีอำงสัังคุม 

2.2  โครงการห้องสำมุุดสีำเขีีย์วิ

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    15



2.2.2 ผลุ่การิดำำาเนินงาน

โคริงการิ/กิจกริริม แลุ่ะริาย
ลุ่ะเอีิยดำ เป้าหมาย ตุ่วชีี้�ว่ดำความ

สำาเร็ิจ
ผลุ่การิดำำาเนินงาน 

(ทั่ำาอิะไริ/ทีั่�ไหน/อิย�างไริ)
ผลุ่การิดำำาเนินงาน ตุาม

เป้าหมาย/ตุ่วชีี้�ว่ดำ หมายเหตุ่

แผนง�นด้ั�นกิ�ยภ�พั

1. กิิจกิรรมลัดัแลัะคัุดัแยกิขียะ
ภ�ยในอำ�คุ�ร สัที่. (กิำ�หนดั
ม�ตรกิ�ร จัดัห�วัิสัดุัอุำปกิรณ์
กิ�รดัำ�เนินง�น แลัะส่ั�อำสั�รกัิบ

บุคุลั�กิร)

จำำ�นวนขยะท่ี่�นำ�
ม�ใช้้ประโยช้น์/
ก�รนำ�ม�ใช้้ใหม่

บุุคล�กร สที่.  
ม่จิำตสำ�นึกใน

ก�รลด คัดแยก
ขยะและจัำดก�ร

ได้เหม�ะสม

จัำดที่ำ�สถิิติก�รคัดแยกขยะ โดย ดำ�เนินก�ร 
(เม.ย.-ธ.ค.61) โดยแยกจัำดที่ำ�สถิิติต�ม

ประเภที่ของขยะพร้อมจัำดที่ำ�ร�ยง�นทุี่กร�ย
ไตรม�ส

ม่สถิิติก�รจัำดก�รขยะ
ในแต่ละเดือน พร้อม
ทัี่�งร�ยง�นวิเคร�ะห์

ผล กรณ่ีม่สถิิติก�รจัำด
เก็บุผิดปกติ

 

2. กิิจกิรรมสัวินสัวิย มุมสับ�ย 
D.I.Y กิระถ�งที่ำ�ม่อำ (จัดัมุม 
ส่ัเข่ียวิ หร่อำ Green Zone)

สภ�พแวดล้อม
สวยง�ม

บุุคล�กร สที่. 
พึงพอใจำ  

ร้อยละ 80

แต่ละกลุ่มปลูกต้นไม้ระเบุ่ยงอ�ค�ร และจัำด
มุมส่เข่ยวที่�งเข้�อ�ค�ร โดยคัดเลือกต้นไม้

ท่ี่�ส�ม�รถิดูดซัับุก๊�ซัค�ร์บุอนได้ 

ม่พื�นท่ี่�ส่เข่ยวเพิ�มขึ�น
และบุุคล�กร สที่.  
ม่คว�มพึงพอใจำ

 

3. ตรวิจวัิดัคุุณภ�พัอำ�กิ�ศ
แลัะแสัง

สภ�พแวดล้อม
ในก�รที่ำ�ง�นท่ี่�ด่

บุุคล�กร สที่. 
และผู้รับุบุริก�ร

ม่คว�มพึง
พอใจำร้อยละ 

80

ตรวจำวัดปริม�ณีฝุุ่�นละออง โดยกลุ่ม
คุณีภ�พสิ�งแวดล้อม กองผลิตภัณีฑ์์อุปโภค

และเคม่ภัณีฑ์์ กรมวิที่ย�ศ�สตร์บุริก�ร

ผลก�รตรวจำวัด  
พบุว่� ผ่�นเกณีฑ์์

ขอคว�ม
อนุเคร�ะห์กลุ่ม

คุณีภ�พสิ�ง
แวดล้อม กอง

ผลิตภัณีฑ์์
อุปโภคและ

เคม่ภัณีฑ์์ กรม
วิที่ย�ศ�สตร์

บุริก�ร

4. กิิจกิรรม 5 สั แลัะ 
 Big Cleaning day

สภ�พแวดล้อม
ในก�รที่ำ�ง�นท่ี่�ด่

บุุคล�กร สที่. 
 ม่ส่วนร่วมใน

กิจำกรรม

ดำ�เนินกิจำกรรม 5ส ตั�งแต่ ม่.ค.-ก.ย. 61 
อย่�งต่อเนื�อง โดยให้ดำ�เนินก�รในช้่วงบุ่�ย
วันศุกร์ของสัปด�ห์และจัำดกิจำกรรม Big 

Clean Day วันท่ี่� 26 พ.ค. 61

บุุคล�กร สที่. ม่ส่วน
ร่วมในกิจำกรรมร้อยละ 
100 ม่คว�มพึงพอใจำ
ต่อก�รจัำดกิจำกรรม

ร้อยละ 83.75 

แผนง�นด้ั�นส่ังเสัริมกิ�รเร่ยนร้้

5. กิิจกิรรมส่ังเสัริมกิ�รเร่ยน
ร้้ฯ ส่้ัโรงเร่ยนในชุมชน  

(จัดัห้อำงสัมุดัแลัะกิิจกิรรม 
ด้ั�นสิั�งแวิดัล้ัอำมในชุมชน)

ผู้ร่วมกิจำกรรม 
250 คน

ผู้เข้�ร่วม
กิจำกรรมม่คว�ม

พึงพอใจำใน
กิจำกรรม ร้อย

ละ 80

จัำดมุมหนังสือวิที่ย�ศ�สตร์และสิ�งแวดล้อม 
และกิจำกรรมส่งเสริมวิที่ย�ศ�สตร์และสิ�ง

แวดล้อม ณี โรงเร่ยนวัดบุ�งเพลิง 
จำ.อยุธย� วันท่ี่� 8 มิ.ย. 61

ม่มุมวิที่ย�ศ�สตร์และ
สิ�งแวดล้อมใน

โรงเร่ยน รวมถึิงผล
ก�รประเมินคว�มคิด

เห็นก�รนำ�ไปใช้้
ประโยช้น์จำ�กกิจำกรรม 

ร้อยละ 99.20

ร่วมกับุเครือข่�ย
ห้องสมุดส่เข่ยว 
และเครือข่�ย 

ศปว.

6. แลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้ใน  
สัที่. เร่�อำงกิ�รพััฒน�ห้อำงสัมุดั 

ส่ัเข่ียวิ 

บุุคล�กร สที่.  
ม่คว�มรู้เข้�ใจำ
ก�รพัฒน�ห้อง

สมุดส่เข่ยว 

บุุคล�กร สที่.  
ม่คว�มพึง

พอใจำ ร้อยละ 
80

- กิจำกรรมแลกปล่�ยนเร่ยนรู้ระหว่�งบุุคล�กร 
วันท่ี่� 16 พ.ค 61 

- กิจำรรมแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ ณี พื�นท่ี่�ช้ั�น 1 โดย
เช้ิญวิที่ย�กรม�ให้คว�มรู้ 27 ก.พ 61

บุุคล�กร สที่. ม่คว�ม
เข้�ใจำและม่คว�มพึง

พอใจำต่อก�รจัำด
กิจำกรรมร้อยละ92.60

7. แลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้ เร่�อำงกิ�ร
พััฒน�ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ 

(จัดักิ�รแลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้ / 
เข้ี�ร่วิมประชุมกัิบเคุร่อำข่ี�ย

ห้อำงสัมุดั 
ส่ัเข่ียวิ / ศึกิษ�ด้ัง�นเคุร่อำข่ี�ย

ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ

บุุคล�กร สที่.  
ม่คว�มรู้เข้�ใจำ
ก�รพัฒน�ห้อง

สมุดส่เข่ยว 

บุุคล�กร สที่.  
ม่คว�มพึง

พอใจำ ร้อยละ 
80

- ที่ำ� MOU กับุเครือข่�ยห้องสมุดส่เข่ยว และ
ให้บุุคล�กรเข้�ร่วมอบุรมก�รตรวจำประเมิน
ห้องสมุดส่เข่ยว ณี ม.เกษตรฯ วันท่ี่� 26 ม.ค. 
61 

- ศึกษ�ดูง�นก�รดำ�เนินง�นห้องสมุดส่เข่ยว 
ณี ม. มหิดล 30 ม.ค.61 

- ให้บุุคล�กรเข้�ร่วมสังเกตก�รณ์ีในก�รตรวจำ
ประเมินห้องสมุดส่เข่ยว ณี พระจำอมเกล้ฯ 
ล�ดกระบัุง 18 ธ.ค. 60 

บุุคล�กร สที่.  
ม่คว�มเข้�ใจำและม่

คว�มพึงพอใจำต่อก�ร
จัำดกิจำกรรม 
ร้อยละ 90.9

8. ถนนสั�ยวิิที่ย�ศ�สัตร์  
ป ี2563 กิิจกิรรม“นักิวิิที่ย์
น้อำยเพ่ั�อำโลักิส่ัเข่ียวิ : Little 
Scientist Goes Green” 

บุุคล�กร สที่. 
และผู้ร่วม

กิจำกรรมม่คว�ม
รู้เข้�ใจำก�ร

อนุรักษ์พลังง�น
และสิ�งแวดล้อม

ผู้เข้�ร่วม
กิจำกรรมม่คว�ม

พึงพอใจำ
กิจำกรรม ร้อย

ละ 80

กิจำกรรม Fresh Herb

กิจำกรรมก�รเร่ยนรู้สมุนไพรท่ี่�ม่กลิ�นหอม ใช้้
ปอ้งกันกลิ�นอับุและตัวแมลงกินผ้� /

กิจำกรรมเพ้นท์ี่ถุิงผ้� ลดโลกร้อน

ผู้เข้�ร่วมกิจำกรรม 
1,804 คน ม่คว�มรู้

คว�มเข้�ใจำก�ร
อนุรักษ์พลังง�นและ
ส�ม�รถิประดิษฐ์์และ

ต่อยอด ประดิษฐ์์
ของใช้้ ได้หล�กหล�ย

รูปแบุบุ

ร่วมกับุกระที่รวง
วิที่ย�ศ�สตร์

16   |  ร�ยง�นกิิจกิรรมประจำ�ป ี256



กิ�รประชุมคุรั�งน่� ม่ผ้้เข้ี�ร่วิมประม�ณ 3,200 คุน จ�กิ
ประม�ณ 118 ประเที่ศ ม่กิ�รนำ�เสันอำผลัง�นวิิช�กิ�รหวัิข้ีอำประชุม
จำ�นวิน 249 หัวิข้ีอำ (Sessions) แลัะม่กิ�รแสัดังผลัง�นโปสัเตอำร์
จ�กิหน่วิยง�นต่�งๆ ทัี่�วิโลักิจำ�นวิน 122 เร่�อำง ซึ�งม่โปสัเตอำร์
ขีอำงประเที่ศไที่ยได้ัรับกิ�รตอำบรับจ�กิ IFLA ให้เข้ี�ร่วิมนำ�เสันอำ 
จำ�นวิน 2 หน่วิยง�น ได้ัแก่ิ สัถ�บันเกิอำเธ่ ประเที่ศไที่ย (Goethe-
Institut Thailand) แลัะกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร โดัยน�งสั�วิเ 
พ็ัญวิิภ� บัลัลัังก์ิโพัธิ� แลัะน�งสั�วิพัน�รัตน์ มอำญใต้ ได้ันำ�เสันอำ
ผลัง�น เร่�อำง “The challenges faced in transforming 
library in Thailand” เปน็กิ�รพััฒน�อำงค์ุคุวิ�มร้้ด้ั�น วิ แลัะ 
ที่ จ�กิสั�รสันเที่ศ นักิวิิที่ย�ศ�สัตร์ แลัะผ้้เช่�ยวิช�ญขีอำง วิศ. ให้
อำย่้ในร้ปแบบขีอำงส่ั�อำมัลัติม่เด่ัยแลัะเผยแพัรอ่ำอำนไลัน ์เพ่ั�อำคุวิ�ม
เข้ี�ใจง่�ย พัร้อำมใช้ง�น แลัะม่คุวิ�มน่�สันใจ รอำงรับกิ�รเข้ี�ถึง
อำงค์ุคุวิ�มร้้ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ขีอำงผ้้ใช้ง�นได้ัอำย่�ง
สัะดัวิกิแลัะทัี่�วิถึงในยุคุขีอำงประเที่ศไที่ย 4.0

2.3.1 สร่ิปสาริะสำาค่ญขอิงการิเข้าริ�วมปริะช่ี้มวิชี้าการิ
	1.	ด้้านการับริัหารัจัิด้การั

  กิ�รดัำ�เนนิง�นขีอำงหอ้ำงสัมดุั คุวิรเปลั่�ยนจ�กิ 
Library perspective เปน็ community perspective โดัย
ห้อำงสัมุดัคุวิรม่กิิจกิรรมท่ี่�สั�ม�รถตอำบโจที่ย์ปัญห�หร่อำคุวิ�ม
ต้อำงกิ�รขีอำงชุมชนได้ั 

2.	ด้้านการับริัการั

  กิ�รที่ำ� Library Space สัร้�งพ่ั�นท่ี่�ส่ังเสัริม
กิ�รเร่ยนร้้ภ�ยในห้อำงสัมุดั

3.	ด้้านทรััพัยากรัสารัสนเทศ

  ระบบฐ�นข้ีอำม้ลั Directory of Open Access 
Journals (DOAJ) เปน็ฐ�นข้ีอำม้ลัท่ี่�สั�ม�รถส่ับคุ้นข้ีอำม้ลับัญช่
ร�ยช่�อำวิ�รสั�รวิิช�กิ�รแบบเปดิั (Open access) ไดัฟ้ร่คุรอำบคุลุัม
เก่ิอำบทุี่กิสั�ขี�วิิช�จ�กิหลั�กิหลั�ยสัำ�นักิพิัมพ์ั (https://doaj.org/)

สัม�พัันธ์สัม�คุมห้อำงสัมุดัน�นช�ติ (International Federation of Library Association and 
Institutions : IFLA) ได้ัจัดัประชุมวิิช�กิ�รประจำ�ป ีคุรั�งท่ี่� 84 ระหว่ิ�งวัินท่ี่� 24-30 สิังห�คุม 2561 ณ ศ้นย์
กิ�รประชุมกัิวิลั�ลััมเปอำร์ ประเที่ศม�เลัเซ่ย ม่หัวิข้ีอำหลัักิคุ่อำ “Transform Libraries, Transform Societies” 
ซึ�งมุ่งเน้นไปท่ี่�บที่บ�ที่สัำ�คัุญขีอำงห้อำงสัมุดัในกิ�รพััฒน�ประเที่ศ โดัยหลัักิกิ�รพ่ั�นฐ�นขีอำงกิ�รพััฒน�ประเที่ศ 
เริ�มต้นจ�กิกิ�รพััฒน�คุรอำบคุรัวิ ชุมชน แลัะสัังคุมให้เข้ีมแข็ีงด้ัวิยคุวิ�มร้้ ห้อำงสัมุดัจึงเข้ี�ม�ม่บที่บ�ที่ในฐ�นะ
เปน็แหล่ังรวิบรวิมอำงค์ุคุวิ�มร้้ท่ี่�จำ�เปน็ 

2.3 ร่วิมุป็ระชุมุวิิชาการ IFLA World Library and Information Congress 

: 84th IFLA General Conference and Assembly 24–30 August 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia
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4.	ด้้านทักษ์ะบุคคล

  Data Librarian คุ่อำผ้้ปฏิิบัติง�นในห้อำงสัมุดัท่ี่�ม่
ทัี่กิษะในกิ�รจดัักิ�รแลัะวิิเคุร�ะหข้์ีอำม้ลัแลัะสั�ม�รถใหบ้รกิิ�รข้ีอำม้ลั
ที่�งวิิช�กิ�รเพ่ั�อำสันับสันุนกิ�รวิิจัยได้ั

2.3.2 การิศึกษาดูำงานแลุ่ะเยี�ยมชี้มห้อิงสม่ดำ
1. Bentong Public Library เปน็ห้อำงสัมดุัประช�ชนท่ี่�เปดิั

ให้บริกิ�รในป ีพั.ศ. 2526 ม่หนังส่ัอำกิว่ิ� 70,000 เล่ัมให้บริกิ�ร ม่
ภ�รกิิจมุ่งเน้นใหป้ระช�ชน โดัยเฉพั�ะนกัิเร่ยนในชมุชนไดัม่้ส่ัวินร่วิม
กัิบห้อำงสัมดุั แลัะม่กิ�รสัร�้งนวิตักิรรมดัว้ิยกิ�รจดััที่ำ� “Smart Shelf” 
โดัยที่ำ�ลิังค์ุ QR code ขีอำงร�ยช่�อำหนังส่ัอำท่ี่�อำย่้บนชั�น

2. Library of the Medical Faculty of the Islamic 
International University of Malaysia (IIUM) เปน็ห้อำงสัมุดัคุณะ
แพัที่ยศ�สัตร์ขีอำงมห�วิิที่ย�ลััยอิำสัลั�มน�น�ช�ติม�เลัเซ่ย ม่ภ�รกิิจ
หลัักิในกิ�รสันับสันุนหลัักิส้ัตรแลัะคุวิ�มต้อำงกิ�รด้ั�นกิ�รวิิจัยขีอำง
คุณะแพัที่ยศ�สัตร์ ทัี่นตแพัที่ยศ�สัตร์ เภสััชศ�สัตร์ วิิที่ย�ศ�สัตร์
สุัขีภ�พั แลัะพัย�บ�ลั 

3. State Library of Pahang (PPAP) เปน็ห้อำงสัมุดั
ประช�ชน เปดิัตัวิอำย่�งเปน็ที่�งกิ�รในช่วิงต้นป ี พั.ศ. 2561 ม่ชั�น
บริกิ�รหลั�ยชั�น แบ่งอำอำกิเปน็ห้อำงต่�งๆ ท่ี่�เปน็สััดัส่ัวิน เช่น ห้อำงอ่ำ�น
หนังส่ัอำสัำ�หรับเด็ักิ ห้อำงอ่ำ�นหนังส่ัอำนิย�ย แลัะม่กิ�รจัดัโปรแกิรม
กิ�รที่ดัลัอำงที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์สัำ�หรับโรงเร่ยนใกิล้ัเคุ่ยงให้สั�ม�รถ
ม�ใช้บริกิ�รท่ี่�ห้อำงสัมดุัได้ั นอำกิจ�กิน่�ยงัม่ศ้นย์เปโตรซ�ยน์ (Petrosains) 
ซึ�งเปน็ศ้นย์วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะกิ�รเร่ยนร้้เก่ิ�ยวิกัิบอุำตสั�หกิรรมนำ��มัน
ปโิตรเล่ัยม โดัยม่กิ�รนำ�เสันอำกิ�รเร่ยนร้้ในร้ปแบบท่ี่�น่�สันใจแลัะ
สันุกิสัน�น

ประโยชน์ขีอำงกิ�รเข้ี�ร่วิมประชุมน่� ที่ำ�ให้ได้ัรับคุวิ�มร้้ที่�ง
วิิช�กิ�รดั้�นบรรณ�รักิษศ�สัตร์แลัะสั�รสันเที่ศศ�สัตร์ในระดัับ
น�น�ช�ติ ได้ัติดัต�มคุวิ�มกิ้�วิหน้�ที่�งวิิช�กิ�ร เพิั�มพ้ันคุวิ�มร้้ 
ประสับกิ�รณ์ด้ั�นกิ�รบริห�รจัดักิ�รแลัะกิ�รบริกิ�รสั�รสันเที่ศ ได้ั
แลักิเปล่ั�ยนคุวิ�มร้้แลัะประสับกิ�รณ์กัิบผ้้ม่วิิช�ช่พัเด่ัยวิกัินจ�กิ
ประเที่ศต่�งๆ รวิมถึง ได้ัเร่ยนร้้แลัะสััมผัสัวัิฒนธรรมขีอำงประเที่ศ
ม�เลัเซ่ย
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สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ได้ัร่วิมจัดักิิจกิรรมถนนสั�ย
วิิที่ย�ศ�สัตร์ ในง�นวัินเด็ักิแห่งช�ติประจำ�ป ี2561 ขีอำงกิระที่รวิง
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ซึ�งจัดัขึี�นระหว่ิ�งวัินท่ี่� 11-13 มกิร�คุม 
2561 ภ�ยใต้แนวิคิุดั “นักิวิิที่ย์น้อำย ต�มรอำยพัระบิดั�วิิที่ย�ศ�สัตร์
ไที่ย” สัอำดัคุล้ัอำงกัิบคุำ�ขีวัิญวัินเด็ักิแห่งช�ติประจำ�ป ี2561 ท่ี่�ว่ิ� 
“ร้้คิุดั ร้้เท่ี่�ทัี่น สัร้�งสัรรค์ุเที่คุโนโลัย่”

สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ จัดักิิจกิรรมสัถ�น่ท่ี่� 27 ภ�ยใต้ช่�อำ “นักิ
วิิที่ย์น้อำยส่ับสั�นศ�สัตร์พัระร�ช�” ณ ชั�น 1 อำ�คุ�รหอำสัมุดั
วิิที่ย�ศ�สัตร์ ดัร.ตั�วิ ลัพั�นุกิรม กิิจกิรรมท่ี่�จัดัประกิอำบด้ัวิย 
นิที่รรศกิ�รศ�สัตร์พัระร�ช� กิิจกิรรมกิ�รที่ดัลัอำงกิ�รอุ้ำมนำ��ขีอำง
ดิัน กิิจกิรรมเร่ยนร้้วิิธ่กิ�รประหยัดัพัลัังง�นกัิบต้นคุริสัต์ม�สัรักิษ์
โลักิ กิิจกิรรมระบ�ยส่ั แลัะกิิจกิรรมประดิัษฐ์ตะกิร้�รักิษ์โลักิ 
ตลัอำดักิ�รจัดักิิจกิรรมทัี่�ง 3 วัิน ม่เด็ักิแลัะเย�วิชน รวิมถึงผ้้ปกิคุรอำง
ให้คุวิ�มสันใจเข้ี�ร่วิมกิิจกิรรมแลัะชมนิที่รรศกิ�ร จำ�นวิน 1,804 
คุน สัำ�หรับกิิจกิรรมท่ี่�ไดั้รับคุวิ�มสันใจจ�กิเดั็กิ เย�วิชนแลัะผ้้
ปกิคุรอำงม�กิท่ี่�สุัดั ได้ัแก่ิ กิิจกิรรมกิ�รที่ดัลัอำงกิ�รอุ้ำมนำ��ขีอำงดิัน 
ซึ�งเด็ักิแลัะเย�วิชนจะไดัรั้บคุวิ�มร้ใ้นเร่�อำงชนดิัขีอำงดันิ ฝ่กึิสัังเกิต
คุุณสัมบัติขีอำงดิันจ�กิกิ�รที่ดัลัอำงรวิมถึงคุวิ�มร้้เก่ิ�ยวิกัิบที่ฤษฎ่
กิ�รแกิล้ังดิัน กิิจกิรรมรอำงลังม�ท่ี่�เด็ักิแลัะเย�วิชนให้คุวิ�มสันใจ 

ได้ัแก่ิ กิิจกิรรมเร่ยนร้้วิิธ่กิ�รประหยัดัพัลัังง�นกัิบต้นคุริสัต์ม�สั
รักิษ์โลักิ เด็ักิแลัะเย�วิชนจะไดัท้ี่ร�บวิิธ่ประหยัดัพัลัังง�นจ�กิแผน่
กิระดั�ษท่ี่�เจ้�หน้�ท่ี่�จัดัเตร่ยมไว้ิ จ�กินั�นจะเข่ียนช่�อำ-น�มสักุิลั ด้ั�น
หลัังแผ่นวิิธ่ประหยดััพัลัังง�นเปร่ยบเสัม่อำนคุำ�สััญญ�ในกิ�รม่ส่ัวิน
ร่วิมประหยดััพัลัังง�น จ�กินั�นจะนำ�ไปประดัับตน้คุรสิัต์ม�สัท่ี่�ที่ำ�ม�
จ�กิกิระดั�ษหนังส่ัอำพิัมพ์ั ซึ�งเปน็วัิสัดุัเหล่ัอำใช้

อ่ำกิหนึ�งกิิจกิรรมท่ี่�ได้ัรับคุวิ�มนิยมทุี่กิ ๆ  ป ีได้ัแก่ิ กิิจกิรรม
ระบ�ยส่ั เน่�อำงจ�กิเปน็กิิจกิรรมท่ี่�ทุี่กิช่วิงวัิย สั�ม�รถร่วิมกิิจกิรรม
ได้ั นอำกิจ�กิน่� ยังม่กิิจกิรรมตะกิร้�รักิษ์โลักิ เด็ักิแลัะเย�วิชนจะได้ั
แสัดังอำอำกิถึงคุวิ�มคิุดัสัร้�งสัรรค์ุอำย่�งเต็มท่ี่� โดัยนำ�กิระดั�ษ
หนังส่ัอำพิัมพ์ัเหล่ัอำใช้ม�ประดิัษฐ์ ม�ม้วินแล้ัวิสั�นหร่อำวิ�งตอ่ำกัินเปน็
ตะกิร้�ใส่ัขีอำงหร่อำขีอำงใช้ในร้ปแบบอ่ำ�น เช่น จ�นรอำงแก้ิวิ ดัอำกิไม้ 
แลัะแบบจำ�ลัอำงปนืใหญ่ เปน็ต้น กิิจกิรรมน่�สั�ม�รถนำ�ผลัง�นสิั�ง
ประดิัษฐ์ขีอำงตนเอำงกิลัับบ้�นได้ั แลัะในส่ัวินสุัดัท้ี่�ยเปน็นิที่รรศกิ�ร
ศ�สัตร์พัระร�ช� ม่กิ�รจัดัแสัดังนิที่รรศกิ�รนวัิตกิรรมพัระร�ช� 
(รัชกิ�ลัท่ี่� 9) เป็นแนวิพัระร�ชดัำ�ริในกิ�รใช้วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่พััฒน�เปน็นวัิตกิรรม รวิมถงึแบบจำ�ลัอำงแนวิพัระร�ชดัำ�ริ
ในกิ�รบริห�รจัดักิ�รนำ�� กิ�รจัดัแสัดังวิิด่ัทัี่ศน์ ภ�พัยนตร์กิ�ร์ต้นอำะ
นิเมชั�นเก่ิ�ยวิกัิบศ�สัตร์พัระร�ช� แลัะ e-Book Application ด้ั�น
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่

ในงานว่นเด็ำกแห�งชี้าติุ ถนนสายวิทั่ยาศาสตุร์ิ  ปริะจำาปี   2561

2.4 กิจกรรมุ “นั้กวิิทย์์น้้อย์ ตามุรอย์พัระบิดาวิิทย์าศูาสำตร์ไทย์” 
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กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร เป็นส่ัวินหนึ�งในกิ�รเขี้�ร่วิมจัดั
กิิจกิรรมในง�นมหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ ระดัับ
ภ้มิภ�คุ ประจำ�ป ี2561 (National Science & Technology Fair 
2018 : Regional) ซึ�งปน่ี�ม่วิ�ระสัำ�คัุญที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์ คุ่อำเปน็
วิ�ระคุรบรอำบ 150 ป ีพัระบ�ที่สัมเด็ัจพัระจอำมเกิล้ั�เจ้�อำย่้หัวิ พัระ
บิดั�แห่งวิิที่ย�ศ�สัตร์ไที่ย เสัด็ัจพัระร�ชดัำ�เนินที่อำดัพัระเนตร
ปร�กิฏิกิ�รณ์สุัริยุปร�คุ�เต็มดัวิง ณ บ้�นหวิ้�กิอำ ต.คุลัอำงวิ�ฬ 
จ.ประจวิบคุ่ร่ขัีนธ์ เม่�อำวัินท่ี่� 18 สิังห�คุม 2511 กิระที่รวิงวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ จึงม่แนวิคิุดัท่ี่�จะจัดัง�นมหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่แห่งช�ติระดัับภ้มิภ�คุ เพ่ั�อำขีย�ยโอำกิ�สัให้ประช�ชนแลัะ
เย�วิชนในทีุ่กิภ้มิภ�คุขีอำงประเที่ศไดั้รับประสับกิ�รณ์กิ�รเร่ยนร้้
วิิที่ย�ศ�สัตร์ เที่คุโนโลัย่ แลัะนวัิตกิรรมท่ี่�นำ�สัมัย โดัยกิำ�หนดัจัดั
ง�นมหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติระดัับภ้มิภ�คุขึี�น 
ดัังน่�

 คุรั�งท่ี่� 1 : ภ�คุเหน่อำ วัินท่ี่� 4–10 มิถุน�ยน 2561 ณ ศ้นย์
ประชุมแลัะแสัดังสิันคุ้�น�น�ช�ติ เช่ยงใหม่ (CMECC) จ.เช่ยงใหม่

 คุรั�งท่ี่� 2 : ภ�คุใต้ วัินท่ี่� 13–19 มิถุน�ยน 2561 ณ ศ้นย์
ประชุมน�น�ช�ติฉลัอำงสิัริร�ชสัมบัติคุรบ 60 ป ี(ICC) มห�วิิที่ย�ลััย
สังขีลั�นคุรินที่ร์ วิิที่ย�เขีตห�ดัใหญ่ จ.สังขีลั�

 คุรั�งท่ี่� 3 : ภ�คุตะวัินอำอำกิเฉ่ยงเหน่อำ วัินท่ี่� 11–17 กิรกิฎ�คุม 
2561 ณ ศ้นย์ประชุมแลัะแสัดังสิันคุ้�น�น�ช�ติขีอำนแก่ิน (KICE) 
จ.ขีอำนแก่ิน

 คุรั�งท่ี่� 4 : หว้ิ�กิอำ วัินท่ี่� 18–24 สิังห�คุม 2561 ณ อุำที่ย�น
วิิที่ย�ศ�สัตร์พัระจอำมเกิล้ั� หว้ิ�กิอำ จ.ประจวิบคุ่ร่ขัีนธ์

จัดักิิจกิรรมภ�ยใต้หัวิข้ีอำ “สันุกิคิุดั วิิที่ย์ในคุรัวิ” โดัยรวิม
เน้นส่ังเสัริมกิ�รสัร้�งคุวิ�มร้้คุวิ�มเข้ี�ใจวิิที่ย�ศ�สัตร์เที่คุโนโลัย่ใกิล้ั
ตัวิในช่วิิตประจำ�วัิน โดัยนำ�เสันอำสั�ระคุวิ�มร้้กิ�รอ่ำ�นฉลั�กิอำ�ห�ร 
GDA ข้ีอำม้ลัส่ัวินประกิอำบวิตัถุเจ่อำปนอำ�ห�ร กิ�รเล่ัอำกิใชวั้ิสัดุัสััมผัสั
อำ�ห�รเพ่ั�อำให้เด็ักิแลัะเย�วิชนร้้เท่ี่�ทัี่นกิ�รเล่ัอำกิบริโภคุอำ�ห�รอำย่�ง
เหม�ะสัม ปลัอำดัภัย แลัะม่สุัขีภ�พัท่ี่�ด่ั รวิมทัี่�งนำ�เสันอำ Application 
DSS Science ebook ห้อำงสัมุดัอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั แหล่ังรวิบรวิมคุลััง
คุวิ�มร้้ที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตรแ์ลัะเที่คุโนโลัย่ท่ี่�สั�ม�รถเขี�้ถึงได้ัง่�ย 
กิระตุ้นแลัะจุดัประกิ�ยให้เด็ักิแลัะเย�วิชน แลัะประช�ชนผ้้สันใจ
ทัี่�วิไปเกิิดักิ�รเร่ยนร้้แลัะตระหนักิถึงคุวิ�มสัำ�คัุญขีอำงวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ สั�ม�รถพััฒน�ต่อำยอำดัแลัะสัร้�งนวัิตกิรรมได้ัใน
อำน�คุต

สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ได้ัร่วิมจัดักิิจกิรรมภ�ยในบ้ธนิที่รรศกิ�ร
ขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร โดัยนำ�เสันอำสั�รสันเที่ศด้ั�น วิิที่ย�ศ�สัตร์ 
เที่คุโนโลัย่ แลัะนวัิตกิรรม ในร้ปแบบท่ี่�เข้ี�ถึงได้ัง่�ย ได้ัแก่ิ

 ริะด่ำบภููมิภูาค ปริะจำาปี 2561
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1) Application DSS Science eBook ห้อำงสัมุดับนม่อำถ่อำ 
เปน็ Application อ่ำ�นหนังส่ัอำอำอำนไลัน์ฟร่ รวิบรวิมหนังส่ัอำน่�อ่ำ�น
ที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ รวิมถึงหนังส่ัอำอ่ำ�นๆ ท่ี่�น่�สันใจ
ในร้ปแบบหนังส่ัอำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั เพ่ั�อำคุวิ�มสัะดัวิกิสับ�ยใหส้ั�ม�รถ
อ่ำ�นหนังส่ัอำอำอำนไลัน์ผ่�น Smartphone หร่อำ Tablet ได้ัทุี่กิท่ี่�ทุี่กิเวิลั�

2) กิ�รฝ่กึิอำบรมผ่�นส่ั�อำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์
บริกิ�ร ให้บริกิ�รฝ่กึิอำบรมหลัักิส้ัตรด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่
ผ่�นเคุร่อำข่ี�ยอิำนเที่อำร์เน็ต (E-learning) รอำงรับกิ�รเร่ยนผ่�น
อุำปกิรณ์แบบพักิพั� Mobile Learning (M-learning) เปดิัให้ผ้้สันใจ
ทัี่�วิไปทัี่�งภ�คุรัฐแลัะเอำกิชน สั�ม�รถเข้ี�ม�ศึกิษ�ห�คุวิ�มร้้ แลัะได้ั
รับ e-certificate จ�กิกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์ โดัยไม่เส่ัยคุ่�ใช้จ่�ย

3) Application วัิสัดุัสััมผัสัอำ�ห�ร เร่ยนร้้เร่�อำงร�วิเก่ิ�ยวิ
กัิบวัิสัดุัสััมผัสัอำ�ห�รในร้ปแอำนิเมชัน บรรย�ยให้คุวิ�มร้้ในหัวิข้ีอำ
ต่�งๆ เช่น คุวิ�มร้้ทัี่�วิไปเก่ิ�ยวิกัิบวัิสัดุัสััมผัสัอำ�ห�ร อัำนตร�ยจ�กิวัิสัดุั
สััมผัสัอำ�ห�รท่ี่�ไม่ได้ัคุุณภ�พั

4) Application กิ�รสัร้�งศิลัปะบนแก้ิวิ เร่ยนร้้เก่ิ�ยวิกัิบ
กิ�รที่ำ�เคุร่�อำงประดัับแลัะขีอำงตกิแต่งจ�กิแก้ิวิ หร่อำกิ�รสัร้�งศิลัปะ
บนแก้ิวิ ซึ�งม�ในร้ปแบบภ�พัเคุล่ั�อำนไหวิพัร้อำมคุำ�บรรย�ย นอำกิจ�กิ
น่� ยังม่คุำ�ถ�มคุวิ�มร้ทั้ี่�วิไปเกิ่�ยวิกัิบแก้ิวิแลัะเกิมใหท้ี่ดัสัอำบคุวิ�มร้ท่้ี่�
ได้ัจ�กิกิ�รเร่ยนร้้

5) Application เซร�มิกิ DSS เร่ยนร้้เก่ิ�ยวิกัิบกิ�รที่ำ�
ผลิัตภัณฑ์์เซร�มิกิ เริ�มจ�กิกิ�รเตร่ยมเน่�อำดิัน กิ�รขึี�นร้ปเซร�มิกิ กิ�ร
ตกิแต่งส่ัผลิัตภัณฑ์์ กิ�รเคุล่ัอำบผลิัตภัณฑ์์ แลัะกิ�รเผ�ผลิัตภัณฑ์์ 
ซึ�งม�ในร้ปแบบภ�พัเคุล่ั�อำนไหวิพัร้อำมคุำ�บรรย�ย แลัะม่เกิมให้ที่ดัสัอำบ
คุวิ�มร้้ท่ี่�ได้ัจ�กิกิ�รเร่ยนร้้

6) Application เย่�อำแลัะกิระดั�ษ เร่ยนร้้เก่ิ�ยวิกัิบเย่�อำแลัะ
กิระดั�ษ โดัยเริ�มจ�กิประเภที่ขีอำงกิระดั�ษ ขัี�นตอำนกิ�รผลัติเย่�อำแลัะ
กิระดั�ษ กิ�รที่ดัสัอำบกิระดั�ษ แลัะกิ�รสัอำบเท่ี่ยบเคุร่�อำงม่อำ ซึ�งม�ใน
ร้ปแบบภ�พัเคุล่ั�อำนไหวิพัร้อำมคุำ�บรรย�ย แลัะม่เกิมให้ที่ดัสัอำบคุวิ�ม
ร้้ท่ี่�ได้ัจ�กิกิ�รเร่ยนร้้

7) Application กิล้ัวิยเลั็บม่อำน�ง เร่ยนร้้เก่ิ�ยวิกิับกิล้ัวิย
เล็ับม่อำน�ง ทัี่�งแหล่ังเพั�ะปล้ักิ คุุณคุ่�ที่�งโภชน�กิ�ร ขัี�นตอำนกิ�ร
ผลิัตกิล้ัวิยเล็ับม่อำน�งอำบ แลัะคุวิ�มร้้ทัี่�วิไปเก่ิ�ยวิกัิบกิล้ัวิยเล็ับม่อำน�ง
อ่ำกิม�กิม�ย รวิมถึงส้ัตรกิ�รที่ำ�ผลิัตภัณฑ์์แปลักิใหม่ต่�งๆโดัยกิ�ร
แปรร้ปกิล้ัวิยเล็ับม่อำน�ง แลัะม่เกิมท่ี่�เกิ่�ยวิขี้อำงกัิบกิลั้วิยเลั็บม่อำน�ง
ให้ที่ดัสัอำบคุวิ�มร้้ท่ี่�ได้ัจ�กิกิ�รเร่ยนร้้

ภ�ยในบ้ธกิิจกิรรมไดั้จัดัให้ม่เจ้�หน้�ท่ี่�แนะนำ�กิ�รใช้ง�น 
ร่วิมเล่ันเกิมตอำบคุำ�ถ�มกัิบผ้้เข้ี�ร่วิมกิิจกิรรม ซึ�งม่ผ้้สันใจสัมัคุร
สัม�ชิกิแลัะดั�วิน์โหลัดั Application เปน็จำ�นวินม�กิ

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    21



กิ�รจัดักิิจกิรรมคุรั�งน่� ได้ันำ�สั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ จัดัที่ำ�เปน็ส่ั�อำอ่ำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัท่ี่�นำ�เสันอำด้ัวิยส่ั�อำมัลัติม่เด่ัย 
เพ่ั�อำส่ังเสัริมกิ�รสัร้�งคุวิ�มร้้คุวิ�มเข้ี�ใจวิิที่ย�ศ�สัตร์เที่คุโนโลัย่  
แลัะนวัิตกิรรม ตระหนักิในคุวิ�มสัำ�คัุญขีอำงง�นด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ เห็นประโยชน์ในวิิที่ย�ศ�สัตร์ท่ี่�ม่อำย่้รอำบตัวิในวิิถ่ช่วิิต
ประจำ�วัิน เป็นพ่ั�นฐ�นต่อำกิ�รนำ�ไปประยุกิต์ใช้ต่อำยอำดัคุวิ�มคิุดั 
 สัร้�งนวัิตกิรรมในอำน�คุต 

นอำกิจ�กิน่�ภ�ยในบ้ธนิที่รรศกิ�รยงัม่กิิจกิรรมอำ่�นๆ ท่ี่�น่�สันใจ
ขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ได้ัแก่ิ กิิจกิรรมส่ัวินท่ี่� 1 สันุกิคิุดั 
 วิิที่ยวิิถ่ นำ�เสันอำให้ร้จั้กิบที่บ�ที่ขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ท่ี่�ม่คุวิ�ม
สัำ�คัุญเปน็ห้อำงปฏิิบัติกิลั�งขีอำงประเที่ศ กิิจกิรรมสันุกิคิุดั ประดิัษฐ์
ขีอำงใช้ ประดิัษฐ์ขีอำงใช้จ�กิกิระดั�ษเสัริมสั�ระคุวิ�มร้้ด้ั�นเย่�อำกิระดั�ษ 

ร้ปที่รง แลัะ คุุณสัมบัติขีอำงกิระดั�ษแต่ลัะชนิดั กิิจกิรรมสันุกิคิุดั  
นักิวิิที่ย์นักิที่ดัลัอำง ห้อำงปฏิิบัติกิ�รจุลัช่วิวิิที่ย� แลัะห้อำงปฏิิบัติกิ�ร
ด้ั�นอำ�ห�ร แลัะกิิจกิรรมสันุกิคิุดั วิิที่ย์ในฉลั�กิอำ�ห�ร เร่ยนร้้ฉลั�กิ
อำ�ห�ร GDA ข้ีอำม้ลัส่ัวินประกิอำบวัิตถุเจ่อำปนอำ�ห�ร จะเปน็ประโยชน์
ในกิ�รกิระตุ้นร้้คิุดั ร้้ทัี่นกิ�รเล่ัอำกิบริโภคุ อำ�ห�รแต่ลัะวัินให้เหม�ะสัม 

 ตลัอำดัระยะเวิลั�ในกิ�รจัดัง�น 11 วัิน ขีอำงกิ�รจัดัง�นคุรั�ง
น่� ม่ผ้้เข้ี�เย่�ยมชมบ้ธนิที่รรศกิ�รขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�รเป็น
จำ�นวินม�กิ ซึ�งกิลุ่ัมท่ี่�เข้ี�เย่�ยมชมกิิจกิรรมสันุกิคิุดั Science eBook 
ส่ัวินใหญ่เป็นกิลุ่ัมเย�วิขีน ระดัับประถมศึกิษ�แลัะมัธยมศึกิษ� 
นอำกิจ�กิน่�ยังม่กิลุ่ัมผ้้ปกิคุรอำงแลัะเจ้�หน้�ท่ี่�จ�กิบ้ธกิิจกิรรมต่�งๆ 
ภ�ยในง�นเขี�้ร่วิมที่ดัลัอำงใชง้�น Science eBook Application ด้ัวิย

สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ร่วิมจัดักิิจกิรรม SCIENCE eBOOK ภ�ยในบ้ธนิที่รรศกิ�ร “Smart	Science	Smart	
Life” ขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�รในง�น มหกิรรมวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ ประจำ�ป ี2561 เม่�อำวัิน
ท่ี่� 16 – 26 สิังห�คุม 2561 ณ อิำมแพัคุ เม่อำงที่อำงธ�น่ จังหวัิดันนที่บุร่ 

2.6 มุหกรรมุวิิทย์าศูาสำตร์และเทคโน้โลยี์แห่งชาติ ป็ระจำาปี็ 2561
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  จ�กิคุวิ�มเจริญก้ิ�วิหน้�ที่�งเที่คุโนโลัย่สั�รสันเที่ศ 
แลัะร้ปแบบขีอำงที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศท่ี่�เปล่ั�ยนแปลังไปจ�กิร้ปแบบ
สิั�งพิัมพ์ั ม�ส่้ัสัภ�พัแวิดัล้ัอำมดิัจิทัี่ลั ประกิอำบกัิบม่กิ�รใช้เคุร่�อำงม่อำ
อุำปกิรณท่์ี่�ทัี่นสัมัย สัำ�หรับกิ�รเขี�้ถึงสั�รสันเที่ศดัจิิทัี่ลั ซึ�งช่วิยใหก้ิ�ร
เก็ิบข้ีอำม้ลัเฉพั�ะตัวิที่ำ�ได้ัง่�ยแลัะรวิดัเร็วิม�กิขึี�น เช่น กิ�รเข้ี�ถึง
ผ่�นสัม�รท์ี่โฟน แที่บเลัต็ รวิมทัี่�งสัถ�นกิ�รณปั์จจุบันไดัม่้กิ�รบรกิิ�ร
สั�รสันเที่ศต่�งๆ ในร้ปแบบใหม่ ในลัักิษณะกิ�รเข้ี�ถึงแบบเปดิั ท่ี่�
สั�ม�รถเข้ี�ถึงได้ัโดัยไม่เส่ัยคุ่�ใช้จ่�ย (Open Access) ที่ำ�ให้เกิิดั
กิ�รกิระจ�ยขีอำงข้ีอำม้ลั ข่ี�วิสั�ร คุวิ�มร้้ แลัะนวัิตกิรรมเพิั�มม�กิยิ�ง
ขึี�นต�มไปด้ัวิย 

สั�เหตุสัำ�คัุญท่ี่�ที่ำ�ให้กิ�รส่ับคุ้นข้ีอำม้ลัไม่ประสับคุวิ�ม
สัำ�เร็จ ไดั้ข้ีอำม้ลัไม่ตรงต�มคุวิ�มต้อำงกิ�ร คุ่อำทัี่กิษะในกิ�รส่ับคุ้น
ขีอำงผ้้ปฏิิบัติง�นยังขี�ดัคุวิ�มชำ�น�ญ ดัังนั�นในกิ�รนำ�สั�รสันเที่ศ
ดิัจิทัี่ลัไปใช้ให้เกิิดัประโยชน์ ต้อำงอำ�ศัยคุวิ�มร้้คุวิ�มเข้ี�ใจท่ี่�สั�ม�รถ
เช่�อำมโยงระหว่ิ�งเคุร่�อำงม่อำท่ี่�ใช้ในกิ�รส่ับคุ้นแลัะระบบคุลัังข้ีอำม้ลั
ท่ี่�สั�ม�รถเข้ี�ถึงได้ั  เพ่ั�อำนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้ั�นต่�งๆ อำ�ทิี่ ด้ั�น
กิ�รปรับปรุงกิระบวินกิ�รผลิัต ท่ี่�จะต้อำงม่กิ�รพััฒน�จ�กิต้นนำ��ส่้ั
ปลั�ยนำ�� ม่กิ�รผลิัตสิันคุ้�แลัะบริกิ�รท่ี่�ม่คุุณภ�พัสัอำดัคุล้ัอำงแลัะตรง
กัิบคุวิ�มต้อำงกิ�รกัิบผ้้บริโภคุอำย่�งแท้ี่จริง ซึ�งจะช่วิยลัดัต้นทุี่น 
สั�ม�รถที่ำ�ร�ยได้ัเพิั�มม�กิขึี�น แลัะช่วิยเพิั�มประสิัที่ธิภ�พัในกิ�ร

แข่ีงขัีนได้ัต่อำไป สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร จึงจัดัสััมมน�เชิงปฏิิบัติกิ�ร 
เร่�อำง“สาริสนเทั่ศดิำจิท่ั่ลุ่แบบเปิดำ เพ่�อิม่�งสู� Thailand 4.0” 
เพ่ั�อำส่ังเสัริมแลัะสันับสันุนให้เกิิดักิ�รนำ�ข้ีอำม้ลัคุวิ�มร้้ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ ผ่�นเที่คุโนโลัย่แบบเปดิั ไปใช้เปน็แนวิที่�งในกิ�ร
พััฒน�ศักิยภ�พัทัี่�งด้ั�นกิ�รศึกิษ� คุ้นคุว้ิ� วิิจัย แลัะพััฒน�อุำตสั�หกิรรม
ให้เกิิดัประโยชนส้์ังสุัดั โดัยมุ่งหวิงัใหผ้้้เข้ี�ร่วิมสััมมน�ฯทัี่�งจ�กิภ�คุ
รัฐ เอำกิชนสัถ�บันกิ�รศึกิษ� แลัะผ้้ท่ี่�สันใจทัี่�วิไป เห็นถึงคุวิ�มสัำ�คัุญ
ขีอำงข้ีอำม้ลัสั�รสันเที่ศ ได้ัแนวิที่�งในกิ�รพััฒน�คุวิ�มสั�ม�รถกิ�ร
เข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศดัจิิทัี่ลัได้ัอำย่�งม่ประสิัที่ธิภ�พัยิ�งขึี�น รวิมทัี่�งสั�ม�รถ
นำ�ข้ีอำม้ลัสั�รสันเที่ศที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ไปใช้ให้เกิิดั
ประโยชน์ม�กิท่ี่�สุัดั เพ่ั�อำกิ�รพััฒน� เพิั�มม้ลัคุ่� แลัะเพิั�มข่ีดัคุวิ�ม
สั�ม�รถในกิ�รแข่ีงขัีนได้ัอำย่�งยั�งย่น ตลัอำดัจนเปิดัโอำกิ�สัให้ผ้้รับ
บริกิ�ร ได้ัม่ส่ัวินร่วิมเสันอำคุวิ�มคิุดัเห็นแลัะคุวิ�มต้อำงกิ�รสั�รสันเที่ศ
แลัะบริกิ�รต่�งๆ เพ่ั�อำนำ�ม�เปน็แนวิที่�งสัำ�หรับกิ�รวิ�งแผน กิำ�หนดั
นโยบ�ย ในกิ�รพััฒน�คุวิ�มรว่ิมม่อำร่วิมกินัขีอำงแหลัง่บริกิ�รสั�รสันเที่ศ
ด้ั�นสั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ขีอำงประเที่ศได้ัต่อำไป

2.7.1 หลุ่่กการิแลุ่ะเหตุ่ผลุ่

2.7 กิจกรรมุจัดสัำมุมุน้า เร่�อง “สำารสำน้เทศูดิจิทัลแบบเปิ็ด เพ่ั� อมุุ่งสู่ำ Thailand 4.0”

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    23



2.7.2 ผลุ่การิดำำาเนินงาน
สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ได้ัจัดัสััมมน�เชิงปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำง สั�รสันเที่ศ

ดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั เพ่ั�อำมุ่งส่้ั Thailand 4.0 ในวินัท่ี่� 17 กิรกิฎ�คุม 2561 
ณ ห้อำงประชมุภ้มิบดันิที่ร์ ชั�น 6 อำ�คุ�ร สัถ�นศึกิษ�เคุม่ปฏิิบัติ กิรม
วิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร 

กิ�รจัดัสััมมน�ฯม่ทัี่�งกิ�รบรรย�ยแลัะเสัวิน� พัร้อำมทัี่�ง
นิที่รรศกิ�รนำ�เสันอำบริกิ�รอำอำนไลัน์ขีอำงหน่วิยง�นในเคุร่อำข่ี�ยศ้นย์
ประสั�นง�นสั�รนิเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ (ศปวิ) จำ�นวิน 
4 หน่วิยง�น คุ่อำ กิรมที่รัพัย์สิันที่�งปัญญ� กิรมส่ังเสัริมอุำตสั�หกิรรม 
สัำ�นักิง�นพััฒน�วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ(สัวิที่ช.) 
สัำ�นักิง�นนวัิตกิรรมแห่งช�ติ (สันช.) รวิมทัี่�งจ�กิหน่วิยง�นภ�ยใน
กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ได้ัแก่ิ สัำ�นักิบริห�รแลัะรับรอำงห้อำงปฏิิบัติ
กิ�ร (บร.) แลัะสัำ�นักิพััฒน�ศักิยภ�พันักิ วิิที่ย�ศ�สัตร์ห้อำงปฏิิบัติ
กิ�ร (พัศ.) ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�ร่วิมง�นสััมมน�ฯ 259 ท่ี่�น ทัี่�งจ�กิภ�คุ
รัฐ ภ�คุเอำกิชน แลัะสัถ�บันกิ�รศึกิษ� ซึ�งประกิอำบดั้วิย นักิวิิจัย  

นักิวิิที่ย�ศ�สัตร์ นักิเคุม่ เจ้�หน้�ท่ี่�ห้อำงปฏิิบัติกิ�ร นักิวิิช�กิ�รสิั�ง
แวิดัล้ัอำม อำ�จ�รย์ บรรณ�รักิษ์ แลัะนักิวิิช�กิ�รคุอำมพิัวิเตอำร์  
แลัะจ�กิกิ�รแจกิแบบสัอำบถ�มให้แก่ิผ้้เข้ี�ร่วิมกิ�รสััมมน� จำ�นวิน 
259 คุน ได้ัรับแบบสัอำบถ�มคุ่น จำ�นวิน 184 คุน คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 
71.04 ขีอำงผ้้ตอำบแบบสัอำบถ�มทัี่�งหมดั ผลัจ�กิกิ�รประเมิน พับว่ิ� 
ผ้้เข้ี�ร่วิมกิ�รสััมมน�ฯ ได้ัรับคุวิ�มร้้เพิั�มขึี�นหลัังเข้ี�ร่วิมสััมมน�ฯ ใน
ระดัับม�กิท่ี่�สุัดั คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 84.48 โดัยเห็นว่ิ�คุวิ�มร้้ท่ี่�ได้ัรับเปน็
ประโยชน์นำ�ไปประยุกิต์ใช้ในกิ�รพััฒน�ตนเอำงหร่อำพััฒน�ง�นไดั้ 
ในระดัับม�กิ คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 83.20 เกิิดัแรงจ้งใจในกิ�รนำ�ข้ีอำม้ลั
สั�รสันเที่ศไปใช้ให้เกิิดัประโยชน์ส้ังสุัดั ในระดัับม�กิท่ี่�สุัดั 84.48 
แลัะม่คุวิ�มพึังพัอำใจในภ�พัรวิมต่อำกิ�รจัดัสััมมน�ฯ ในระดัับม�กิ
ท่ี่�สุัดั คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 87.80 กิ�รจัดักิิจกิรรมในง�นสััมมน�ฯ ประกิอำบ
ด้ัวิย

การิเสวนา “ดิำจิท่ั่ลุ่เปลีุ่�ยนโลุ่ก : ปร่ิบตุ่วอิย�างไริให้
ได้ำปริะโยชี้น์สูงส่ดำ” 

 ▶ ห่วข้อ “Big data ก่บการ์นำามุ่าป็ร์ะย่กต์ใช้เพ่�อ
พ่ฒนาอ่ตสาหกร์ร์มุ่” โดย ร์ศ. ดร์. อติวงศ์ 

2.8.1 หลุ่่กการิแลุ่ะเหตุ่ผลุ่

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 

กิรมวิิที่ย�ศ�สัตรบ์รกิิ�ร ไดัจั้ดักิ�รสััมมน�เชงิปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำง“สั�รสันเที่ศ

ดิัจิทัี่ลัแบบเปดิัเพ่ั�อำอุำตสั�หกิรรม” เพ่ั�อำส่ังเสัรมิแลัะสันับสันุนให้เกิิดั

กิ�รนำ�ข้ีอำม้ลัคุวิ�มร้้ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ผ่�นเที่คุโนโลัย่

แบบเปดิั ไปใช้เปน็แนวิที่�งในกิ�รพััฒน�ศักิยภ�พัทัี่�งด้ั�นกิ�รศึกิษ� 

คุ้นคุว้ิ� วิิจัย แลัะพััฒน�อุำตสั�หกิรรมให้เกิิดัประโยชน์ส้ังสุัดั โดัย

มุ่งหวัิงให้ผ้้เข้ี�ร่วิมสััมมน�ฯทัี่�งจ�กิภ�คุรัฐ เอำกิชนสัถ�บันกิ�รศึกิษ� 

แลัะผ้้ท่ี่�สันใจทัี่�วิไป เห็นถึงคุวิ�มสัำ�คัุญขีอำงข้ีอำม้ลัสั�รสันเที่ศ ได้ั

แนวิที่�งในกิ�รพััฒน�คุวิ�มสั�ม�รถกิ�รเขี�้ถึงสั�รสันเที่ศดัจิิทัี่ลัได้ั

อำย่�งม่ประสิัที่ธิภ�พัยิ�งขึี�น

ส่ชาโต ร์องคณบดี คณะวิศวกร์ร์มุ่ศาสตร์์จ่ฬาลงกร์ณ์มุ่หาวิทยาล่ย

 ▶ ห่วข้อ “สิทธิิบ่ตร์ ช�วยสร้์างแตมุ้่ต�อ ในการ์ผู้ลติสินค้านว่ตกร์ร์มุ่ไดอ้ย�างไร์” โดย นางสาวนศิาชล ศศานนท ์น่กวิชาการ์
พาณิชย์ชำานาญการ์พิเศษ กร์มุ่ทร่์พย์สินทางปั็ญญา

 ▶ ห่วข้อ “สาร์สนเทศแบบเป็ดิ ก่ญแจสำาค่ญในย่คดิจิท่ล” โดย ดร์. ลดา พ่นธ์ิส่ข่มุ่ธินา ผูู้้อำานวยการ์สำาน่กหอสมุ่่ดและ
ศูนย์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี กร์มุ่วิทยาศาสตร์์บริ์การ์

 ▶ ดำาเนินการ์เสวนา โดย นางสาวก่ญญากานต์ ต�วนช่�น สำาน่กหอสมุ่่ดและศูนย์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 
กร์มุ่วิทยาศาสตร์์บริ์การ์ 

การิบริริยายเร่ิ�อิง “Digital Skill ทีั่�สำาค่ญ ตุ�อิการิพ่ฒนาอ่ิตุสาหกริริม”
 ▶ โดย นายเอก โอฐน้อย ผูู้้จ่ดการ์สถาบ่นพ่ฒนาบ่คลากร์ดิจิท่ลภาคร่์ฐ สำาน่กงานพ่ฒนาร่์ฐบาล ดิจิท่ล 

2.8.2 ผลุ่การิดำำาเนินงาน
สัำ�นักิหอำสัมดุัฯ ไดัจั้ดัสััมมน�เชิงปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำง สั�รสันเที่ศ

ดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั เพ่ั�อำอุำตสั�หกิรรม ในวัินท่ี่� 22 สิังห�คุม 2561 ณ 
โรงแรมโกิลัเด้ันซิต่� ระยอำง อำำ�เภอำเม่อำง จังหวัิดัระยอำง ม่จำ�นวินผ้้
เข้ี�กิิจกิรรมทัี่�งหมดั 85 คุน ซึ�งเปน็ผ้้ปฏิิบัติง�นทัี่�งจ�กิภ�คุรัฐแลัะ
เอำกิชน ผลัจ�กิกิ�รประเมินพับว่ิ� ผ้้เข้ี�ร่วิมสััมมน�ม่คุวิ�มพึังพัอำใจ
ต่อำกิ�รติดัต่อำ ประสั�นง�นขีอำงเจ้�หน้�ท่ี่� อำย่้ในระดัับม�กิ คิุดัเปน็
ร้อำยลัะ 78.60 ม่คุวิ�มพึังพัอำใจต่อำคุวิ�มเหม�ะสัมขีอำงสัถ�นท่ี่� อำย่้
ในระดัับม�กิ คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 77.60 แลัะม่คุวิ�มพึังพัอำใจต่อำกิ�รจัดั
สััมมน�ฯ คุรั�งน่�ในระดัับม�กิ คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 76.20 ร�ยลัะเอ่ำยดั
ขีอำงกิิจกิรรมดัังน่� 

1) พิธีีเปิดำงานส่มมนา : โดัย ดัร.จันที่ร์เพ็ัญ เมฆ�อำภิรักิษ์ 
รอำงอำธิบด่ักิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร แลัะกิล่ั�วิร�ยง�นโดัย ดัร.ลัดั� 
พัันธ์สุัขุีมธน� ผ้้อำำ�นวิยกิ�รสัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศ
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร  

2.8 กิจกรรมุจัดสัำมุมุน้าเชิงป็ฏิิบัติการ 

เร่ิ�อิง “สาริสนเทั่ศดิำจิท่ั่ลุ่แบบเปิดำ เพ่�อิอ่ิตุสาหกริริม”
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2) การิเสวนา “ดิำจิท่ั่ลุ่เปลีุ่�ยนโลุ่ก : ปร่ิบตุ่วอิย�างไริให้ได้ำปริะโยชี้น์สูงส่ดำ” 
 ▶ ห่วข้อ “Big data และ Digital Skill ที�สำาค่ญ ต�อการ์พ่ฒนาอ่ตสาหกร์ร์มุ่” โดย นายส่ดเขต เชยกลิ�นเทศ 

 ▶ ห่วข้อ “สิทธิิบ่ตร์ ช�วยสร้์างแต้มุ่ต�อ ในการ์ผู้ลิตสินค้านว่ตกร์ร์มุ่ได้อย�างไร์” โดย นางสาวนิศาชล ศศา
นนท์

 ▶ ห่วข้อ “สาร์สนเทศด้าน ว และ ท แบบเป็ดิ ก่ญแจสำาค่ญในย่คดิจิท่ล” โดย ดร์.ลดา พ่นธ์ิส่ข่มุ่ธินา ผู้สท.

 ▶ ดำาเนินการ์เสวนาโดย นางสาวก่ญญากานต์ ต�วนช่�น น่กวิทยาศาสตร์์ป็ฏิิบ่ติการ์ สท. 
 3) การิบริริยายเร่ิ�อิง “ฐานข้อิมูลุ่อิอินไลุ่น์เพ่�อิอ่ิตุสาหกริริม ขอิง กริมวิทั่ยาศาสตุร์ิบริิการิ” แลุ่ะการิเสวนา

แลุ่กเปลีุ่�ยนเรีิยนรู้ิแลุ่ะร่ิบฟัังความตุ้อิงการิ (Customer Focus) บรรย�ยโดัย น�ยนภดัลั แก้ิวิบรรพัต นักิวิิที่ย�ศ�สัตร์
ชำ�น�ญกิ�รพิัเศษ แลัะ น�งสั�วิอำรวิรรณ หอำหิรัณย์ขีจร Products trainer จ�กิ บริษัที่ บุ๊คุเนที่ จำ�กัิดั

4) การิจ่ดำนิทั่ริริศการิการิบริิการิขอิงกริมวิทั่ยาศาสตุร์ิบริิการิเพ่�อิอ่ิตุสาหกริริม ประกิอำบด้ัวิย สัำ�นักิพััฒน�
ศักิยภ�พันักิวิิที่ย�ศ�สัตร์ห้อำงปฏิิบัติกิ�ร (พัศ.) สัำ�นักิบริห�รแลัะรับรอำงห้อำงปฏิิบัติกิ�ร (บร.) สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศ
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ (สัที่.) แลัะศ้นย์วิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร จ.ระยอำง
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2.9.1 หลุ่่กการิแลุ่ะเหตุ่ผลุ่

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 
กิรมวิิที่ย�ศ�สัตรบ์ริกิ�ร ในฐ�นะท่ี่�เปน็แหล่ังสั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ ตระหนกัิถึงคุวิ�มสัำ�คุญัขีอำงกิ�รส่ังเสัริมให้ม่กิ�รนำ�
ข้ีอำม้ลัคุวิ�มร้้ที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ไปใช้ประโยชน์ จึงได้ั
จัดัให้ม่กิิจกิรรม เที่คุนิคุกิ�รส่ับคุ้นสั�รสันเที่ศที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ ภ�ยใต้โคุรงกิ�รขีย�ยฐ�นกิ�รเร่ยนร้้เพ่ั�อำกิ�รวิิจัยแลัะ
พััฒน�ส่้ัภ�คุอุำตสั�หกิรรมขึี�น โดัยเปน็กิ�รแนะนำ�แหล่ังสั�รสันเที่ศ
ที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ท่ี่�สัำ�คัุญ พัร้อำมทัี่�งสั�ธิตวิิธ่กิ�ร
หร่อำเที่คุนิคุในกิ�รส่ับคุ้นสั�รสันเที่ศ ทัี่�งท่ี่�อำย่้ในร้ปส่ั�อำสิั�งพิัมพ์ัแลัะ
ส่ั�อำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั ตลัอำดัจนแนะนำ�เว็ิบไซต์ท่ี่�สัำ�คัุญแลัะบริกิ�รต่�งๆ 
เพ่ั�อำช่วิยส่ังเสัริมแลัะสันับสันุนให้เกิิดักิ�รวิิจัยแลัะพััฒน�ได้ัต่อำไป 
โดัยม่กิลุ่ัมเป้�หม�ยคุ่อำผ้้ประกิอำบกิ�รภ�คุอุำตสั�หกิรรม

2.9.2 ผลุ่การิดำำาเนินงาน
กิ�รจดัักิิจกิรรม เที่คุนคิุกิ�รส่ับคุ้นสั�รสันเที่ศที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์

แลัะเที่คุโนโลัย่ ภ�ยใต้โคุรงกิ�รขีย�ยฐ�นกิ�รเร่ยนร้้เพ่ั�อำกิ�รวิิจัย
แลัะพััฒน�ส่้ัภ�คุอุำตสั�หกิรรม ในปงีบประม�ณ 2561 ได้ัดัำ�เนิน
กิ�รจัดักิิจกิรรมฯ จำ�นวิน 2 คุรั�ง ณ ลั�นเวิท่ี่กิิจกิรรม ชั�น 1 สัำ�นักิ
หอำสัมุดัฯ ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�ร่วิมกิิจกิรรมทัี่�งหมดั 109 คุน ซึ�งเป็นผ้้
ปฏิิบัติง�นจ�กิทัี่�งภ�คุรฐั เอำกิชน แลัะบคุุลั�กิรภ�ยในกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์
บริกิ�ร ผลัจ�กิกิ�รประเมินพับว่ิ� ผ้้เข้ี�ร่วิมกิิจกิรรมฯ สั�ม�รถนำ�
คุวิ�มร้้ไปใช้ในกิ�รปฏิิบัติง�นได้ัในระดัับม�กิ คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 79.26 
แลัะม่คุวิ�มพึังพัอำใจโดัยรวิมตอ่ำกิ�รจดัักิิจกิรรมฯ ในระดัับม�กิ คิุดั
เปน็ร้อำยลัะ 78.92 ร�ยลัะเอ่ำยดัขีอำงจัดักิิจกิรรมม่ดัังน่� 

คร่ิ�งทีั่� 1 : วัินศุกิร์ท่ี่� 23 กุิมภ�พัันธ์ 2561 ม่ผ้้เข้ี�ร่วิมกิิจ
กิรรมฯ จำ�นวิน 46 คุน ซึ�งส่ัวินใหญ่ปฏิิบัติง�นในตำ�แหน่ง ผ้้จัดักิ�ร
ฝ่่�ย นักิเคุม่ เจ้�หน้�ท่ี่�ประสั�นง�นขี�ยต่�งประเที่ศ แลัะเจ้�หน้�ท่ี่�
ประสั�นง�นนำ�เข้ี�-ส่ังอำอำกิ 

คร่ิ�งทีั่� 2 : วัินศุกิร์ท่ี่� 18 พัฤษภ�คุม 2561 ม่ผ้้เข้ี�ร่วิม 
กิิจกิรรมฯ จำ�นวิน 63 คุน ซึ�งส่ัวินใหญ่ปฏิิบัติง�นด้ั�นกิ�รวิิเคุร�ะห์
ที่ดัสัอำบ สัอำบเท่ี่ยบ กิ�รถ่�ยที่อำดัเที่คุโนโลัย่ กิ�รวิิจัยแลัะพััฒน� 
ขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร

      : เทั่คนิคการิส่บค้นสาริสนเทั่ศทั่างวิทั่ยาศาสตุร์ิแลุ่ะเทั่คโนโลุ่ยี 

2.9 กิจกรรมุขีย์าย์ฐาน้การเรีย์น้รู้เพ่ั� อการวิิจัย์และพััฒน้า 
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สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 
(สัที่.) ได้ัดัำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยกิ�รจัดักิ�รคุวิ�มร้้ขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์
บริกิ�ร (วิศ.) ประจำ�ป ี2561 คุ่อำ “พััฒน�อำงค์ุคุวิ�มร้้ สัรรค์ุสัร้�ง
นวัิตกิรรม เสัริมสัร้�งคุุณภ�พัส่้ัระดัับสั�กิลั” โดัยให้คุวิ�มสัำ�คัุญ
กัิบนวัิตกิรรมกิ�รให้บริกิ�ร กิ�รพััฒน� สัร้�งสัรรค์ุอำงค์ุคุวิ�มร้้ใหม่ๆ 
อำย่�งต่อำเน่�อำงเพ่ั�อำให้คุนให้อำงค์ุกิรเกิิดักิ�รแลักิเปลั่�ยนเร่ยนร้้ร่วิมกัิน 
กิลั�ยเปน็อำงค์ุกิรท่ี่�ม่คุุณภ�พั

 ในปีงบประม�ณ 2561 สัที่. ไดั้ดัำ�เนินกิ�รจัดักิิจกิรรม
ต่�งๆ ซึ�งม่วัิตถุประสังค์ุ เพ่ั�อำก่ิอำให้เกิิดักิ�รสัร้�ง แสัวิงห�คุวิ�มร้้ 
พััฒน�อำงค์ุคุวิ�มร้้แลัะให้เกิิดักิ�รเร่ยนร้้ร่วิมกัิน โดัยจัดัให้ม่กิิจกิรรม
แลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้เพ่ั�อำพััฒน�ประสิัที่ธิภ�พักิ�รปฏิิบัติง�นขีอำงบุคุลั�กิร 
สัร้�งอำงค์ุคุวิ�มร้้จ�กิพัลัังขีอำงกิลุ่ัม CoPs ดัังน่�

2.10.1 สร้ิาง/แสวงหา/พ่ฒนาความรู้ิ (การิสร้ิางอิงค์
ความรู้ิโดำยใช้ี้พลุ่่งขอิงกลุ่่�ม CoPs)

คุณะที่ำ�ง�นฯ ได้ัพิัจ�รณ�ปรับปรุงแก้ิไขี CoPs แลัะสัม�ชิกิ
กิลุ่ัม CoPs ให้เปน็ปัจจุบัน ม่คุณะที่ำ�ง�นฯ อำำ�นวิยคุวิ�มสัะดัวิกิใน
กิ�รจดััตั�งกิลุ่ัม CoPs โดัยใหบุ้คุลั�กิรเล่ัอำกิเปน็สัม�ชกิิในกิลัมุ่ CoPs 
ท่ี่�สันใจ โดัยแบ่งอำอำกิเปน็ 2 กิลุ่ัม ได้ัแก่ิ 1) กิลุ่ัม Smart Fast 
Services แลัะ 2) กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศดิัจิทัี่ลั ทัี่�งน่� แต่ลัะกิลุ่ัมได้ักิำ�หนดั
วัิตถปุระสังคุแ์ลัะประโยชนข์ีอำงกิลุ่ัม ผลัักิดัันใหแ้ตล่ัะกิลุ่ัมตั�งโจที่ย์
ในกิ�รดัำ�เนินกิิจกิรรมขีอำงกิลุ่ัม โดัยแต่ลัะกิลุ่ัม CoPs ได้ัม่กิ�รจัดั
กิิจกิรรมแลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้ในกิลุ่ัม แลัะสัรุปอำงค์ุคุวิ�มร้้ท่ี่�ได้ั ดัังน่�

1) กลุ่่�ม Smart Fast Services

ม่กิ�รประชุมกิลุ่ัม CoPs เพ่ั�อำระดัมคุวิ�มคิุดัเห็น คัุดัเล่ัอำกิ
อำงค์ุคุวิ�มร้้ ศึกิษ�วิิธ่กิ�รแลัะห�อำงค์ุคุวิ�มร้้จ�กิเอำกิสั�ร/เว็ิบไซต์ 
แลัะม่กิ�รจัดักิ�รคุวิ�มร้้ให้เปน็ระบบ โดัยกิ�รอำบรมกิ�รใช้ฐ�นข้ีอำม้ลั
อำอำนไลัน์แลัะแลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้กิ�รสัร้�ง e-Book ผ่�นโปรแกิรม 
ilovelibrary_Builder 

ปริะโยชี้น์ทีั่�ได้ำร่ิบ

สัม�ชิกิกิลุ่ัม CoPs เกิิดักิ�รแลักิเปลั่�ยนเร่ยนร้้ ถ่�ยที่อำดั
ประสับกิ�รณ์ร่วิมกัิน แลัะม่อำงค์ุคุวิ�มร้้เก่ิ�ยวิกัิบกิ�รจัดัที่ำ� e-Book 
โดัยสั�ม�รถนำ�อำงค์ุคุวิ�มร้้ท่ี่�ได้ัไปพััฒน�ง�นบริกิ�รสั�รสันเที่ศจ�กิ
ร้ปแบบสิั�งพิัมพ์ัม�เป็น e-Book เพ่ั�อำผ้้รับบริกิ�รสั�ม�รถเข้ี�ใช้
สั�รสันเที่ศในร้ป e-book ผ่�น Application Science eBook ท่ี่�ม่
คุวิ�มสัะดัวิกิ รวิดัเร็วิ ทัี่นสัมัยแลัะเปน็เคุร่�อำงม่อำในกิ�รประช�สััมพัันธ์
สั�รสันเที่ศที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ 
อ่ำกิช่อำงที่�งหนึ�ง

2) กลุ่่�ม CoPs สาริสนเทั่ศดิำจิท่ั่ลุ่ 

ม่กิ�รประชุมกิลุ่ัม CoPs เพ่ั�อำกิำ�หนดัประเดั็นปัญห�แลัะ
ขีอำบเขีตกิ�รที่ำ�ง�นเพ่ั�อำอำอำกิแบบบริกิ�รใหม่ท่ี่�ผ้้ใช้สั�ม�รถติดัต�ม
แลัะได้ัรับข้ีอำม้ลัเอำกิสั�รม�ตรฐ�น ASTM ใหมอ่ำย่�งทัี่นท่ี่วิงท่ี่ จัดัที่ำ�
แผนกิ�รอำอำกิแบบพััฒน�กิ�รบริกิ�รฯ อำอำกิแบบแลัะพััฒน�บริกิ�ร 
นอำกิจกิน่�ยังม่กิ�รจัดักิิจกิรรมแลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้เพ่ั�อำเพิั�มสัมรรถนะ
ที่�งด้ั�น IT ให้แก่ิบุคุลั�กิร สัที่.

ปริะโยชี้น์ทีั่�ได้ำร่ิบ 

ผ้้รับบริกิ�รได้ัรับข้ีอำม้ลัเก่ิ�ยวิกัิบเอำกิสั�รม�ตรฐ�นท่ี่�อำพััเดัที่ 
ทัี่นตอ่ำกิ�รนำ�ไปใชง้�นม่คุวิ�มตอ่ำเน่�อำงแลัะที่นัสัมยั รวิมถงึเจ้�หน้�ท่ี่�
หร่อำผ้้ปฏิิบัติง�นม่คุวิ�มสัะดัวิกิในกิ�รปฏิิบัติง�นม�กิขึี�น ประหยัดั
เวิลั�ในกิ�รตรวิจสัอำบม�ตรฐ�นอัำพัเดัที่ท่ี่�ม่ปริม�ณม�กิ

2.10.2 การิแบ�งปันแลุ่กเปลีุ่�ยนเรีิยนรู้ิ (จ่ดำกิจกริริม
เสวนา/สนทั่นาแลุ่กเปลีุ่�ยนเรีิยนรู้ิ นำาเสนอิอิงค์ความรู้ิ
ทีั่�ได้ำขอิงแตุ�ลุ่ะ CoPs)
1) กิจกริริมแลุ่กเปลีุ่�ยนเรีิยนรู้ิจากการิฝึ่กอิบริม/ส่มมนา

คุณะที่ำ�ง�นจัดักิ�รคุวิ�มร้้ สัที่. ได้ัจัดัให้ม่กิิจกิรรมแลักิ
เปล่ั�ยนเร่ยนร้้จ�กิกิ�รฝ่กึิอำบรม/สััมมน� จำ�นวิน 7 คุรั�ง 

- คุรั�งท่ี่� 1 เม่�อำวัินอัำงคุ�รท่ี่� 28 พัฤศจิกิ�ยน 2560 กิ�ร
ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้จ�กิกิ�รฝ่กึิอำบรม/สััมมน� จำ�นวิน 3 หัวิข้ีอำ ได้ัแก่ิ 
1) ศึกิษ�ด้ัง�นด้ั�นกิ�รจัดักิ�รหนังส่ัอำห�ย�กิ ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ 
น�งอัำญญ�ดั� ตั�งดัวิงด่ั แลัะคุณะ 2) กิ�รซ่อำมบำ�รุงหนังส่ัอำห�ย�กิ 
ณ หอำสัมุดัแห่งช�ติ กิรมศิลัป�กิร ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ น�งสั�วิ
เกิศิน่ ม่รักิษ์ แลัะ น�ยพัันลับ สุัขีจั�น 3) รวิยร้อำยล้ั�นด้ัวิยเที่คุโนโลัย่
บ้�นบ้�น  ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ น�ยที่ว่ิศักิดิั� แก้ิวิบุร่ ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�
ร่วิมกิิจกิรรมทัี่�งหมดั 31 คุน

- คุรั�งท่ี่� 2 เม่�อำวัินศุกิร์ท่ี่� 26 มกิร�คุม 2561 ม่กิ�รถ่�ยที่อำดั
คุวิ�มร้้จ�กิกิ�รฝ่ึกิอำบรม/สััมมน� จำ�นวิน 3 หัวิข้ีอำ ได้ัแก่ิ 1) 
อุำตสั�หกิรรมกิ�รแพัที่ยค์ุรบวิงจร : กิ�รปรบัตวัิส่้ันวัิตกิรรม Thailand 
4.0 ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ กัิญญ�กิ�นต์ ต่วินช่�น 2) Startups กิ�ร
ขัีบเคุล่ั�อำนประเที่ศไที่ยส่้ั Thailand 4.0 จ�กิผลัง�นที่รัพัย์สิันที่�ง
ปัญญ� เพ่ั�อำนำ�ไปส่้ักิ�รใช้ประโยชน์เชิงพั�ณิชย์ ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ 
คุ่อำ กัิญญ�กิ�นต์ ต่วินช่�น 3) คุวิ�มปลัอำดัภัย อำ�ช่วิอำน�มัย แลัะ
สัภ�พัแวิดัล้ัอำมในกิ�รที่ำ�ง�นขีอำง สัที่. ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ น�งสั�วิ
เพ็ัญวิิภ� บัลัลัังก์ิโพัธิ� ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�ร่วิมกิิจกิรรมทัี่�งหมดั 34 คุน

- คุรั�งท่ี่� 3 เม่�อำวัินศุกิร์ท่ี่� 16 ม่น�คุม 2561 ม่กิ�รจัดัแลักิ
เปล่ั�ยนเร่ยนร้้แลัะอำบรมเชงิปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำงกิ�รเขีย่นโคุรงกิ�รแลัะ
กิิจกิรรม 1) บรรย�ยเร่�อำงคุวิ�มสัำ�คัุญ หลัักิกิ�ร แลัะภ�พัรวิมขีอำง
กิ�รเข่ียนโคุรงกิ�รแลัะกิิจกิรรม โดัยน�งสั�วิลัดั� พัันธ์สุัขุีมธน� 
(ผสัที่.) 2) นำ�เสันอำตัวิอำย่�งโคุรงกิ�รแลัะกิิจกิรรมด้ั�นบริกิ�ร
สั�รสันเที่ศหร่อำกิิจกิรรมขีอำงศ้นย์กิ�รเร่ยนร้้หร่อำห้อำงสัมุดัอ่ำ�นๆ โดัย 
หัวิหน้�กิลุ่ัมง�นขีอำง สัที่. 3) นำ�เสันอำโคุรงกิ�รหร่อำกิิจกิรรมขีอำง
ตนเอำงท่ี่�จะใช้ในกิ�รเลั่�อำนระดัับ โดัย ตัวิแที่นผ้้เข้ี�ร่วิมอำบรมต�ม
ร�ยช่�อำท่ี่�ม่คุุณสัมบัติคุรบหร่อำสั�ม�รถเล่ั�อำนระดัับได้ั ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�
ร่วิมกิิจกิรรมทัี่�งหมดั 17 คุน 

- คุรั�งท่ี่� 4 เม่�อำวัินอัำงคุ�รท่ี่� 16 กุิมภ�พัันธ์ 2561 ม่กิ�ร
ถ่�ยที่อำดัอำงค์ุคุวิ�มร้้ เร่�อำง กิ�รพััฒน�ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ ผ้้ถ่�ยที่อำดั
คุวิ�มร้้ คุ่อำ น�งกิำ�ไลั ลิั�มสัอำน จ�กิ ห้อำงสัมดุัส่ังเสัริมคุุณภ�พัสิั�ง
แวิดัลัอ้ำม แลัะคุณะที่ำ�ง�นห้อำงสัมดุัส่ัเข่ียวิ สัที่. ม่จำ�นวินผ้เ้ข้ี�ร่วิม
กิิจกิรรมทัี่�งหมดั 33 คุน

- คุรั�งท่ี่� 5 เม่�อำวัินอัำงคุ�รท่ี่� 16 พัฤษภ�คุม 2561 กิ�ร

2.10 กิจกรรมุการจัดการควิามุรู้ (KM) สำท. ป็ระจำาปี็ 2561
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ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้จ�กิกิ�รฝ่กึิอำบรม/สััมมน� จำ�นวิน 3 หัวิข้ีอำ ได้ัแก่ิ 
1) กิ�รประชุม IFLA 2017 ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ น.สั.ลัดั� พัันธ์สุั
ขุีมธน� แลัะ น�งกุิหลั�บ เลัขี�ขีำ� 2) กิ�รประสั�นง�นคุวิ�มร่วิมม่อำ
ระหว่ิ�งห้อำงสัมุดัในกิ�รพััฒน�เคุร่อำขี�่ยห้อำงสัมุดัดิัจิทัี่ลัในประเที่ศไที่ย 
ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ น�ยวินัที่ ตะเภ�พังษ์ 3) กิ�รพััฒน�ผ้้ตรวิจ
ประเมินห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ ผ้้ถ่�ยที่อำดัคุวิ�มร้้ คุ่อำ น�งกุิหลั�บ เลัขี�ขีำ� 
ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�ร่วิมกิิจกิรรมทัี่�งหมดั 37 คุน

- คุรั�งท่ี่� 6 เม่�อำวัินจันที่ร์ท่ี่� 18 มิถุน�ยน 2561 ม่กิ�รจัดั
อำบรมเชิงปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำง คุวิ�มร้้ IT เบ่�อำงต้นในกิ�รปฏิิบัติง�นขีอำง 
สัที่. จำ�นวิน 2 หัวิข้ีอำ ได้ัแก่ิ 1) ฮ�ร์ดัแวิร์ / ซอำฟแวิร์ ผ้้ถ่�ยที่อำดั
คุวิ�มร้้ คุ่อำ น�ยนภดัลั แก้ิวิบรรพัต แลัะ น�งสั�วิอัำคุริม� บุญอำย่้ 
2) วิิธ่กิ�รใช้ง�น Social Network แลัะช่อำงที่�งกิ�รเข้ี�ฐ�นข้ีอำม้ลั
เพ่ั�อำกิ�รบรหิ�รจดัักิ�ร ส่ับคุ้นขีอ้ำม้ลั แลัะบรกิิ�รขีอำง สัที่. ผ้้ถ่�ยที่อำดั
คุวิ�มร้้ คุ่อำ น�งสั�วิพัรรษชลั รัตนป�ณ่ ม่จำ�นวินผ้เ้ข้ี�ร่วิมกิิจกิรรม
ทัี่�งหมดั 31 คุน

- คุรั�งท่ี่� 7 เม่�อำวัินจันที่ร์ท่ี่� 10 กัินย�ยน 2561 ม่กิ�รจัดั
แลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้แลัะอำบรมเชิงปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำงกิ�รเข่ียนโคุรงกิ�ร
แลัะกิิจกิรรม คุรั�งท่ี่� 2 โดัย เจ้�หน้�ท่ี่� สัที่. ระดัับชำ�น�ญกิ�ร แลัะ
ชำ�น�ญกิ�รพิัเศษ นำ�เสันอำกิรอำบแนวิคุวิ�มคิุดัขีอำงโคุรงกิ�รหร่อำ
กิิจกิรรมท่ี่�จะดัำ�เนินในปีงบประม�ณ 2562 ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�ร่วิม
กิิจกิรรมทัี่�งหมดั 21 คุน

 2) การิศึกษาดูำงานนอิกสถานทีั่� 

คุณะที่ำ�ง�นจัดักิ�รคุวิ�มร้้ สัที่. ได้ัจัดัให้ม่กิ�รศึกิษ�ด้ัง�น
นอำกิสัถ�นท่ี่� ณ ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิมห�วิิที่ย�ลััยมหิดัลั เม่�อำวัินพุัธท่ี่� 31 
มกิร�คุม 2561 เพ่ั�อำพััฒน�คุวิ�มร้้ คุวิ�มสั�ม�รถ แลักิเปล่ั�ยนเร่�อำง
ร้้แลัะเพิั�มประสับกิ�รณ์ในกิ�รจัดักิ�รห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ โดัยม่บุคุลั�กิร 
สัที่. เข้ี�ร่วิมศึกิษ�ด้ัง�น จำ�นวิน 17 คุน จ�กิกิ�รศึกิษ�ด้ัง�น ณ 
ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิมห�วิิที่ย�ลััยมหิดัลั ในคุรั�งน่� ที่ำ�ให้บุคุลั�กิร สัที่. ได้ั
แลักิเปล่ั�ยนเร่ยนร้้ แลัะได้ัเห็นมุมมอำงใหม่ในกิ�รพััฒน�ห้อำงสัมุดัส่้ั
กิ�รเปน็ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ โดัยม่ประโยชน์ท่ี่�ได้ัรับจ�กิกิ�รด้ัง�นคุรั�ง
น่� คุ่อำ 

1.  ได้ัแบบอำย่�งในกิ�รพััฒน�ห้อำงสัมุดัเพ่ั�อำเปน็แนวิที่�ง
ในกิ�รขีอำรับรอำงห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ

2.  ได้ัเร่ยนร้้กิ�รปฏิิบัติง�นต�มข้ีอำกิำ�หนดัห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ
อำย่�งเปน็ร้ปธรรมแลัะเข้ี�ใจง่�ย

3.  ที่ร�บแนวิที่�งในกิ�รเข่ียนโคุรงกิ�รแลัะที่ำ�กิิจกิรรม
ขีอำงห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ 

4.  ที่ร�บหลัักิกิ�รในกิ�รจัดัที่ำ�เว็ิบไซต์เพ่ั�อำลังข้ีอำม้ลัขีอำง
ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ
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ส่วนท่ี่� 3

บที่คุวิ�มสั�ระน่�ร้้บนเว็ิบไซต์กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร | 3.1

บที่คุวิ�มวิ�รสั�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร | 3.2
บที่คุวิ�มสัรุปผลัง�นเด่ัน วิศ. | 3.3

บที่คุวิ�มวิิที่ยุกิระจ�ยเส่ัยง ร�ยกิ�ร “วัินน่�กัิบวิิที่ย�ศ�สัตร์” | 3.4
บที่คุวิ�มเผยแพัร่ Facebook | 3.5

เอำกิสั�รเผยแพัร่อ่ำ�น | 3.6
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3.1 บทั่ความสาริะน�ารู้ิบนเว็บไซต์ุกริมวิทั่ยาศาสตุร์ิบริิการิ
▶ อัำคุริม� บุญอำย่้. Digital literacy เร่�อำงใกิล้ัตัวิท่ี่�คุวิรร้้ [อำอำนไลัน์]. พัฤศจิกิ�ยน 2560. [อ้ำ�งถึง วัินท่ี่� 5 

 กิรกิฎ�คุม 2561] เข้ี�ถึงจ�กิ: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_knowledge/bsti-11-60-DigitalLiteracy.pdf
▶ กุิหลั�บ เลัขี�ขีำ�. เร่ยนร้้กิ�รบริโภคุข่ี�วิสั�ร คุวิ�มร้้วิิที่ย�ศ�สัตร์ผ่�นส่ั�อำสัังคุมอำอำนไลัน์อำย่�งร้้เท่ี่�ทัี่น 

 [อำอำนไลัน์]. กิรกิฎ�คุม 2561. [อ้ำ�งถึง วัินท่ี่� 5 สิังห�คุม 2561] เข้ี�ถึงจ�กิ: 
 http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_knowledge/bsti-7-61-SocialMedia.pdf

3.2 บทั่ความวาริสาริกริมวิทั่ยาศาสตุร์ิบริิการิ 
 คอิลุ่่มน์สริริสาริะ

▶ เพ็ัญพิัชช� เข็ีมเงิน แลัะ เพ็ัญวิิภ� บัลัลัังก์ิโพัธิ�. กิ�รพััฒน�ส่ั�อำอำงค์ุคุวิ�มร้้ที่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่
เพ่ั�อำผ้้ประกิอำบกิ�รเศรษฐกิิจฐ�นร�กิ. วิ�รสั�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร, มกิร�คุม 2561,
ปท่ีี่� 66, ฉบับท่ี่� 206, หน้� 20-21.

▶ อุำดัมลัักิษณ์ เว่ิยนง�ม. บัญช่ร�ยช่�อำเอำกิสั�รใหม่อิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัเพ่ั�อำผ้้ประกิอำบกิ�ร. วิ�รสั�รกิรม
วิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร, พัฤษภ�คุม 2561, ปท่ีี่� 66 ฉบับท่ี่� 207, หน้� 24-27.

▶ ฐิติพัร แก้ิวิสุัวิรรณ แลัะ วินัที่ ตะเภ�พังษ์. กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�รยกิระดัับห้อำงสัมุดัโรงเร่ยนวัิดับ�งเพัลิัง
(คุงสักุิลัม�กิอุำทิี่ศ) จ. พัระนคุรศร่อำยุธย� เปน็แหล่ังเร่ยนร้้วิิที่ย�ศ�สัตร์ เที่คุโนโลัย่แลัะสิั�งแวิดัล้ัอำม. วิ�รสั�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์
บริกิ�ร, กัินย�ยน 2561, ปท่ีี่� 66 ฉบับท่ี่� 208, หน้� 20-21.
 คอิลุ่่มน์ริอิบรู้ิริอิบโลุ่ก

▶ ที่ว่ิศักิดิั� แก้ิวิบุร่. 5 ขัี�นตอำนสัร้�ง AR สุัดัเจ๋งด้ัวิยเคุร่�อำงม่อำง่�ย ๆ. วิ�รสั�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร,
มกิร�คุม 2561, ปท่ีี่� 66, ฉบับท่ี่� 206, หน้� 29-30.

▶ อัำคุริม� บุญอำย่้. เร่�อำงน่�ร้้เก่ิ�ยวิกัิบ digital literacy. วิ�รสั�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร, พัฤษภ�คุม 
2561, ปท่ีี่� 66 ฉบับท่ี่� 207, หน้� 28-29.

▶ สุัวิศร่ เตชะภ�สั. รักิษ์โลักิ ลัดัใช้พัลั�สัติกิ. วิ�รสั�รกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร, กัินย�ยน 2561, ปท่ีี่� 66 
ฉบับท่ี่� 208, หน้� 31-33.

3.3 บทั่ความสร่ิปผลุ่งานเดำ�น วศ.
▶ กุิหลั�บ เลัขี�ขีำ�. สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์

บริกิ�ร ลังน�มบันทึี่กิข้ีอำตกิลังคุวิ�มร่วิมม่อำที่�งวิิช�กิ�รด้ั�นกิ�รพััฒน�เคุร่อำข่ี�ยห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ. สัรุปผลัง�นเด่ัน วิศ., ตุลั�คุม 
2560-มกิร�คุม 2561, 2 หน้� .

▶ พัรรษชลั รัตนป�ณ่. เว็ิบไซต์วิ�รสั�รผลัง�นวิิช�กิ�ร กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร Bulletin of Applied 
Sciences. สัรุปผลัง�นเด่ัน วิศ., กุิมภ�พัันธ์-พัฤษภ�คุม 2561, 2 หน้� .

▶ วิริศร� แสังไพัโรจน์. สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ส่ังเสัริมกิ�รใช้สั�รสันเที่ศดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั
เพ่ั�อำเข้ี�ส่้ัสัังคุม Thailand 4.0. สัรุปผลัง�นเด่ัน วิศ., มิถุน�ยน-กัินย�ยน 2561, 2 หน้�.

3.4 บทั่ความวิทั่ย่กริะจายเสียง ริายการิ “ว่นนี�ก่บวิทั่ยาศาสตุร์ิ”
 กุิหลั�บ เลัขี�ขีำ�. บริโภคุข่ี�วิสั�ร คุวิ�มร้้วิิที่ย�ศ�สัตร์ผ่�นส่ั�อำสัังคุมอำย่�งไรให้เท่ี่�ทัี่น. บที่คุวิ�ม
 วิิที่ยุกิระจ�ยเส่ัยง ร�ยกิ�รวัินน่�กัิบวิิที่ย�ศ�สัตร์, กุิมภ�พัันธ์ 2561, 3 หน้�.

3.5 บทั่ความเผยแพริ� Facebook
▶ เร่�อำง : ประกิ�ศห้�มใช้สั�ร HCFCs แลัะกิ�รเล่ัอำกิใช้สั�รที่ดัแที่น

ผ้้เข่ียน : จ�รุน่ ฉัตรกิิติพัรชัย เผยแพัร่ : 4 มิถุน�ยน 2018 
Url : https://www.facebook.com/1295613910522024/posts/1724591900957554

▶ เร่�อำง : นำ��มันหล่ัอำล่ั�น ต้อำงได้ัคุุณภ�พัม�ตรฐ�น 
ผ้้เข่ียน : จ�รุน่ ฉัตรกิิติพัรชัย ผยแพัร่ : 26 กุิมภ�พัันธ์ 2018
Url : https://www.facebook.com/1295613910522024/posts/1624978807585531

▶ เร่�อำง : ม�ร้้จักิ “อำ�ห�รใหม่ (Novel food)” กัินเถอำะ!
ผ้้เข่ียน : จ�รุน่ ฉัตรกิิติพัรชัย เผยแพัร่ : 11 เมษ�ยน 2018
Url : https://www.facebook.com/1295613910522024/posts/1671707152912696

▶ เร่�อำง : กิล้ัเตน Free ! คุ่อำอำะไร
ผ้้เข่ียน : จ�รุน่ ฉัตรกิิติพัรชัย เผยแพัร่ : 16 พั.คุ. 2018 
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3.6 เอิกสาริเผยแพริ�อ่ิ�น (แผ�นพ่บ/ป้ายนิเทั่ศ/โปสเตุอิร์ิ/Roll up)
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ส่วนท่ี่� 4

คุวิ�มพึังพัอำใจขีอำงผ้้รับบริกิ�ร | 4.1 

สัถิติกิ�รให้บริกิ�ร | 4.2

ให้กิ�รต้อำนรับ เย่�ยมชมแลัะศึกิษ�ด้ัง�น | 4.3

ผลการให้บริการ
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4.1 ควิามุพึังพัอใจขีองผู้รับบริการ

4.1.1 สร่ิปผลุ่การิปริะเมินจากการิสำาริวจความพึงพอิใจแลุ่ะความตุ้อิงการิขอิงผู้ผู้ใช้ี้บริิการิแลุ่ะผู้มีส�วนได้ำส�วน
เสียเกี�ยวก่บค่ณภูาพการิให้บริิการิขอิงสำาน่กหอิสม่ดำแลุ่ะศูนย์สาริสนเทั่ศวิทั่ยาศาสตุร์ิแลุ่ะเทั่คโนโลุ่ยี ปริะจำา
ปีงบปริะมาณ 2561 งานบริิการิสาริสนเทั่ศวิทั่ยาศาสตุร์ิแลุ่ะเทั่คโนโลุ่ยี 

จากการ์สำาร์วจกล่�มุ่ต่วอย�างจำานวน 107 คน ที�มุ่าใช้บริ์การ์ ณ เคานเ์ตอร์์บร์กิาร์ จำานวน 106 คน และใหส่้มุ่ภาษณ์ทางโทร์ศ่พท์ 
จำานวน 1 คน จำาแนกเป็น็บริ์ษ่ทเอกชน ร้์อยละ 64.49 หน�วยงานของร่์ฐ  ร้์อยละ 12.15 สถานการ์ศึกษา ร้์อยละ 15.89 ภาคส�วนอ่�นๆ 
เช�น ป็ร์ะชาชนท่�วไป็ ผูู้้ป็ร์ะกอบการ์ เกษตร์กร์และร่์บจ้าง ร้์อยละ 7.48 เล่อกช�องทางในการ์ติดต�อขอร่์บบริ์การ์ (เล่อกตอบได้มุ่ากกว�า 
1 ช�องทาง) โดยเดินทางมุ่าติดต�อขอร่์บบริ์การ์ด้วยตนเอง ร้์อยละ 78 บริ์การ์ผู้�านเว็บไซต์ ร้์อยละ 10 บริ์การ์ผู้�านทางอีเมุ่ล (info@dss.
go.th) ร้์อยละ 8 และบริ์การ์ผู้�านทางโทร์ศ่พท์ ร้์อยละ 4 

สั�รสันเที่ศท่ี่�เคุยใช้บริกิ�ร ส่ัวินใหญ่ใช้บริกิ�รเอำกิสั�รม�ตรฐ�นแลัะสิัที่ธิบัตร ร้อำยลัะ 35.07 หนังส่ัอำ ร้อำยลัะ 31.28 วิ�รสั�ร 
ร้อำยลัะ 16.59 แลัะสั�รสันเที่ศในร้ปแบบอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั  ร้อำยลัะ 17.06 

ผลัสัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจโดัยใช้เคุร่�อำงม่อำวัิดัระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ Rating Scale Model  5 ระดัับ ดัังน่� ระดัับ : 5 = ม�กิท่ี่�สุัดั 
ระดัับ 4 = ม�กิ ระดัับ 3 = ป�นกิลั�ง ระดัับ 2 = น้อำย ระดััย 1 = น้อำยท่ี่�สุัดั ม่ผลักิ�รประเมินปัจจัยท่ี่�ส่ังผลัต่อำคุุณภ�พัคุวิ�มพึังพัอำใจ
ขีอำงผ้้รับบริกิ�รแลัะผ้้ม่ส่ัวินได้ัส่ัวินเส่ัยในป ี2561 ดัังน่�

1) ด้ั�นกิระบวินกิ�รแลัะขัี�นตอำนกิ�รให้บริกิ�ร ร้อำยลัะ 90.8 ระดัับคุะแนน 4.54 พึังพัอำใจม�กิท่ี่�สุัดัเก่ิ�ยวิกัิบขัี�นตอำนกิ�รใช้บริกิ�ร
คุล่ัอำงตัวิไม่ยุ่งย�กิซับซ้อำน

สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ให้บริกิ�รสั�รสันเที่ศ โดัยให้คุวิ�มสัำ�คัุญ
ในคุุณภ�พับริกิ�รเพ่ั�อำสัร้�งคุวิ�มพึังพัอำใจแลัะตอำบสันอำงคุวิ�ม
ต้อำงกิ�รขีอำงผ้้ม�ใช้บริกิ�ร โดัยในปปีงีบประม�ณ 2561 สัำ�นักิหอำ
สัมุดัได้ัจัดัที่ำ�ผลักิ�รประเมินคุวิ�มพึังพัอำใจแลัะคุวิ�มต้อำงกิ�ร
สั�รสันเที่ศ สัรุปได้ัดัังน่�

ช่องทางการให้บริการ

ภาคส่ืวนัที�สืำารวจความีพึิ่งพิ่อใจ

7% 16% 12% 64%

อิาชีี้พอ่ิ�นๆ สถาบ่นการิศึกชี้กษา เจ้าหน้าทีั่�ร่ิฐ พน่กงานบริิษ่ทั่

89 63
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2) ด้ำานการิให้บริิการิขอิงเจ้าหน้าทีั่�หร่ิอิบ่คลุ่าก

ผ้้ใช้บริกิ�รส่ัวินใหญ่ม่คุวิ�มพึังพัอำใจตอ่ำกิ�รให้บริกิ�รด้ัวิย
คุวิ�มเต็มใจแลัะคุวิ�มพัร้อำมในกิ�รให้บริกิ�รอำย่�งสุัภ�พั ในระดัับ
คุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 93.6 คุวิ�มซ่�อำสััตย์สุัจริตในกิ�ร
ปฏิิบัติหน้�ท่ี่� เช่น ไม่ขีอำสิั�งตอำบแที่น ไม่รับสิันบน ไม่ห�ประโยชน์ใน
ที่�งมิชอำบ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 93.4 คุวิ�มร้้คุวิ�ม
สั�ม�รถในกิ�รให้บริกิ�ร เช่น สั�ม�รถตอำบคุำ�ถ�ม ช่�แจงข้ีอำสังสััย 
ให้คุำ�แนะนำ� ช่วิยแก้ิปัญห�ได้ัอำย่�งถ้กิต้อำงน่�เช่�อำถ่อำ ระดัับคุวิ�ม
พึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 92 กิ�รให้บริกิ�รเหม่อำนกัินทุี่กิร�ยโดัย
ไม่เล่ัอำกิปฏิิบัติ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 91.6 แลัะ
คุวิ�มเหม�ะสัมในกิ�รแต่งกิ�ย บุคุลิักิลัักิษณะท่ี่�ที่�งขีอำงผ้้ให้บริกิ�ร 
ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 91.4 

3) ด้ำานสิ�งอิำานวยความสะดำวก 

ผ้้ใช้บริกิ�รส่ัวินใหญ่ม่คุวิ�มพึังพัอำใจในระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ 
ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 91 ป้�ย/สััญลัักิษณ์/ประช�สััมพัันธ์ บอำกิจุดับริกิ�ร 
ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 89.6 กิ�รเปดิัรับฟังข้ีอำคิุดั
เห็นต่อำกิ�รให้บริกิ�ร เช่น กิล่ัอำงรับคุวิ�มคิุดัเห็น แบบสัอำบถ�ม 
เปน็ต้น ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 89.4 ช่อำงที่�งกิ�ร
เข้ี�ถึงข้ีอำม้ลัม่คุวิ�มหลั�กิหลั�ยแลัะเข้ี�ถึงได้ัสัะดัวิกิ เช่น เว็ิบไซต์ 
อ่ำเมลั โที่รศัพัท์ี่ โที่รสั�ร ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 88 
คุวิ�มเพ่ัยงพัอำขีอำงคุอำมพิัวิเตอำร์สัำ�หรับส่ับคุ้นข้ีอำม้ลั ระดัับคุวิ�มพึัง
พัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 87.4 คุวิ�มเพ่ัยงพัอำขีอำงสิั�งอำำ�นวิยคุวิ�ม
สัะดัวิกิ เช่น นำ��ด่ั�ม ท่ี่�จอำดัรถ ท่ี่�นั�งอ่ำ�นหนังส่ัอำ ห้อำงสุัขี� เปน็ต้น 
ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิ ร้อำยลัะ 82.2

4) ด้ำานการิให้บริิการิเว็บไซต์ุ  
               http://siweb.dss.go.th 

ผ้้ใช้บรกิิ�รส่ัวินใหญม่่คุวิ�มพึังพัอำใจตอ่ำกิ�รให้บริกิ�รข้ีอำม้ลั
ท่ี่�เปน็ประโยชน ์ตรงต�มคุวิ�มตอ้ำงกิ�รในระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิ
ท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 87.8 คุวิ�มเพ่ัยงพัอำใจโดัยรวิมในกิ�รใช้เว็ิบไซต์ ระดัับ
คุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 87.4 ข้ีอำม้ลัม่คุวิ�มทัี่นสัมัย น่�
สันใจ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 86.8 กิ�รส่ับคุ่นข้ีอำม้ลั
ง่�ย สัะดัวิกิ เข้ี�ถึง/ดั�วิน์โหลัดัข้ีอำม้ลัได้ัอำย่�งรวิดัเร็วิ ระดัับคุวิ�ม
พึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 86.2 กิ�รจัดัร้ปแบบหน้�จอำ ได้ัแก่ิ 
ร้ปภ�พั ตัวิอัำกิษรแลัะส่ั ม่คุวิ�มเหม�ะสัม ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิ
ท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 85 

5) ด้ำานผลุ่การิให้บริิการิ

ผ้้ใช้บริกิ�รส่ัวินใหญ่ม่คุวิ�มพึังพัอำใจต่อำผลักิ�รให้บริกิ�ร
ในภ�พัรวิม ในระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 91.4 ได้ัรับ
บริกิ�รท่ี่�คุุ้มคุ่� คุุ้มประโยชน์ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 
91 กิ�รได้ัรับบริกิ�รท่ี่�ตรงต�มคุวิ�มต้อำงกิ�ร ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ 
ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 90.2 สั�รสันเที่ศม่คุวิ�มถ้กิต้อำง ทัี่นสัมัย น่�เช่�อำ
ถ่อำ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 89.8 แลัะผลักิ�รส่ับคุ้น
ข้ีอำม้ลัผ่�นระบบสั�รสันเที่ศสัะดัวิกิ รวิดัเร็วิ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ 
ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 88.8 

 6) จ่ดำเดำ�นขอิงการิให้บริิการิขอิงสำาน่กหอิสม่ดำฯ

ผ้้ใช้บริกิ�รจำ�นวิน 51 คุน ให้คุวิ�มคิุดัเห็นว่ิ� เจ้�หน้�ท่ี่�แลัะ
บุคุลั�กิรขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ คุ่อำจุดัเด่ันขีอำงกิ�รให้บริกิ�ร โดัยให้
เหตุผลัวิ�่ เจ้�หน้�ท่ี่�แลัะบคุุลั�กิรใหบ้ริกิ�รแลัะใหก้ิ�รต้อำนรับด่ั สุัภ�พั 
ม่อัำธย�ศัยด่ั ยิ�มแย้มเปน็มิตร สุัภ�พั พ้ัดัจ�ไพัเร�ะ ให้คุำ�แนะนำ� ให้

คุวิ�มช่วิยเหล่ัอำในกิ�รใช้บริกิ�รด่ัม�กิ ม่คุวิ�มรวิดัเร็วิในกิ�รบริกิ�ร 
อำธิบ�ยทุี่กิขัี�นตอำนตั�งแต่เริ�มสัมัคุรบัตรห้อำงสัมุดั คุ้นห�ม�ตรฐ�น 
สัำ�เน�เอำกิสั�ร คุ้นห�หนังส่ัอำ เข้ี�ใจง่�ย ชัดัเจน ให้คุวิ�มเอำ�ใจใส่ัต่อำ
ผ้้ใช้บริกิ�ร ม่กิ�รสัอำบถ�มขี้อำม้ลัท่ี่�ต้อำงกิ�รห�พัร้อำมให้คุำ�แนะนำ� 
ตอำบคุำ�ถ�มเม่�อำม่ข้ีอำสังสััย รวิมถงึชว่ิยที่ำ�สัำ�เน�แลัะจดััเตร่ยมเอำกิสั�ร 
ผ้้ใช้บริกิ�รจำ�นวิน 5 คุน ให้คุวิ�มเห็นว่ิ�จุดัเด่ันขีอำงกิ�รให้บริกิ�ร
ขีอำงสัำ�นักิหอำสัมดุัฯ คุ่อำสัถ�นท่ี่�ใหบ้รกิิ�รท่ี่�ม่กิ�รแบง่พ่ั�นท่ี่�เปน็สััดัส่ัวิน 
สัะอำ�ดั น่�อำย่้ แลัะผ้้ใช้จำ�นวิน 4 คุน ให้คุวิ�มเห็นว่ิ� จุดัเด่ันขีอำง
สัำ�นักิหอำสัมุดัคุ่อำ สั�รสันเที่ศท่ี่�ให้บริกิ�รม่คุรบถ้วิน ทัี่�งหนังส่ัอำแลัะ
เอำกิสั�รม�ตรฐ�นข้ีอำม้ลัต่�งๆ ม่คุวิ�มทัี่นสัมัยแลัะทัี่นกัิบสัถ�นกิ�รณ์
ปัจจุบัน จัดัเก็ิบเปน็ระเบ่ยบ สั�ม�รถส่ับคุ้นได้ัง่�ย เปน็หมวิดัหม่้ด่ั
ม�กิ

7) ข้อิคิดำเห็นแลุ่ะความตุ้อิงการิขอิงผู้ใช้ี้บริิการิ

   7.1) ในประเด็ันท่ี่�ส่ังผลักิระที่บต่อำกิ�รให้บริกิ�ร ผ้้ใช้
บริกิ�รจำ�นวิน 6 ท่ี่�น ให้คุวิ�มเห็นเพิั�มเติม ผ้้ใช้บริกิ�ร จำ�นวิน  
4 เห็นว่ิ�กิ�รนำ�เอำกิสั�รไปสัำ�เน�นอำกิอำ�คุ�รที่ำ�ให้ไม่ได้ัรับคุวิ�ม
สัะดัวิกิ แลัะจำ�นวิน 2 คุน ให้คุวิ�มเห็นเร่�อำงกิ�รติดัต่อำขีอำใช้บริกิ�ร
เร่�อำงท่ี่�จอำดัรถไม่เพ่ัยงพัอำต้อำงม�รถโดัยสั�รสั�ธ�รณะ ทัี่�งน่�ผ้้ใช้
บริกิ�รจำ�นวิน 31 คุน ให้คุวิ�มเห็นว่ิ�บริกิ�รต่�งๆ เหม�ะสัมแล้ัวิ 
แลัะจำ�นวิน 12 คุน ม่คุวิ�มเห็นว่ิ�คุวิรม่กิ�รปรับปรุงบริกิ�ร

 7.2) คุวิ�มต้อำงกิ�รแลัะคุวิ�มคุ�ดัหวัิงเพ่ั�อำให้สัำ�นักิหอำ
สัมุดัพััฒน�ปรับปรุงกิ�รให้บริกิ�ร ผ้้ใช้บริกิ�ร เห็นว่ิ�กิ�รให้บริกิ�ร
ขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ด่ัม�กิ คุวิรพััฒน�ให้ยิ�งๆ แต่คุวิรเพิั�มจุดับริกิ�ร
นำ��ด่ั�มอำย่�งน้อำย ชั�นลัะ 1 จุดั ด้ั�นบริกิ�รสั�รสันเที่ศคุวิรม่เอำกิสั�ร
ใหม่ๆ ท่ี่�สัอำดัคุล้ัอำงกัิบเที่คุโนโลัย่ ม่เอำกิสั�รม�ตรฐ�นคุรบถ้วินแลัะ
ทัี่นสัมัย บริกิ�รเอำกิสั�ร/วิ�รสั�รร�ยสััปดั�ห์ แลัะกิ�รจัดัที่ำ�วิ�รสั�ร
สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ เปน็ร�ยเด่ัอำนหร่อำร�ยไตรม�สัเพ่ั�อำแนะนำ�เอำกิสั�ร
วิ�รสั�รใหม่ๆ ท่ี่�สัำ�นักิได้ัจัดัห�ม�หร่อำคุวิ�มเคุล่ั�อำนไหวิในกิิจกิรรม
ขีอำงสัำ�นักิฯ เพ่ั�อำเผยแพัร่บที่บ�ที่แลัะผลัง�นขีอำงสัำ�นักิฯ ให้แก่ิสัม�ชิกิ
หร่อำบุคุคุลัทัี่�วิไปหร่อำให้แก่ิข้ี�ร�ชกิ�รในหน่วิยง�นได้ัรับที่ร�บ โดัย
อำ�จจัดัที่ำ�เปน็แผ่นพัับ หร่อำวิ�รสั�รกิ็เปน็อ่ำกิช่อำงที่�งหนึ�งท่ี่�ช่วิยใน
กิ�รเผยแพัร่กิิจกิรรมไดั้ เพิั�มคุอำมพิัวิเตอำร์เพ่ั�อำกิ�รส่ับคุ้นข้ีอำม้ลัให้
ม�กิขึี�น คุวิรนำ�เอำกิสั�รม�ให้บริกิ�รชั�นล่ั�งจะสัะดัวิกิในกิ�รคุ้นคุว้ิ� 
คุวิรม่ป้�ยประช�สััมพัันธบ์อำกิแตล่ัะชั�นว่ิ�ชั�นใดัให้บริกิ�รเร่�อำงใดัโดัย
ป้�งดัังกิล่ั�วิคุวิรติดัตั�งไว้ิท่ี่�หน้�ประต้ที่�งเข้ี�ขีอำงหอำสัมุดัฯ เพ่ั�อำให้
ผ้้รับบรกิิ�รที่ร�บแหลัง่ขีอ้ำม้ลัในกิ�รส่ับคุ้นไดัร้วิดัเรว็ิ ข้ีอำคิุดัเหน็อำ่�นๆ 
ท่ี่�ผ้้ใช้บริกิ�รต้อำงกิ�รให้ปรับปรุงบริกิ�รเช่น คุวิรม่เคุร่�อำงถ่�ยเอำกิสั�ร
ให้บริกิ�รในชั�นหอำสัมุดั ชั�น 6 ม่วิิธ่กิ�รใช้ง�น website เพ่ั�อำส่ับคุ้น
ข้ีอำม้ลั ม่ท่ี่�จอำดัรถให้เพ่ัยงพัอำ แลัะม่กิ�รบริกิ�รถ่�ยเอำกิสั�ร
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4.1.2 สร่ิปผลุ่การิปริะเมินความตุ้อิงการิใช้ี้บริิการิ
สาริสนเทั่ศวิทั่ยาศาสตุร์ิ เทั่คโนโลุ่ยีแลุ่ะนว่ตุกริริม 
(วทั่น.) ขอิงบ่คลุ่ากริ วศ.

สำาน่กหอสมุ่่ดฯ ได้จ่ดทำาแบบสำาร์วจความุ่ตอ้งการ์ใชบ้ร์กิาร์
สาร์สนเทศ วทน. ของกล่�มุ่ข้าร์าชการ์ วศ. จากผูู้้เข้าร์�วมุ่กิจกร์ร์มุ่ 
(ความุ่) ส่ข ก่บ Science คร่์�งที� 3/2561 เร่์�อง งานวิจ่ยไมุ่�ยาก
อย�างที�คิด” ผูู้้ร่์บแบบป็ร์ะเมิุ่นท่�งหมุ่ด 138 คน จำานวนผูู้้ตอบแบบ
ป็ร์ะเมิุ่น 128 คน คิดเป็็นร้์อยละ 92.75 ซึ�งส�วนใหญ�เป็็นผูู้้มีุ่
ป็ร์ะสบการ์ณ์ในการ์ทำางานอาย่งานต่�งแต� 1-5 ป็ ี ร้์อยละ 46.09 
อาย่งานต่�งแต� 16 ป็ ีขึ�นไป็ ร้์อยละ 16 อาย่งานต่�งแต� 6-15 ปี็ ขึ�น
ไป็ ร้์อยละ 14.84 และไมุ่�ร์ะบ่อาย่งาน ร้์อยละ 3.13 เป็น็ผูู้้ที�มีุ่ร์ะด่บ
การ์ศึกษาในร์ะด่บป็ร์ิญญาตร์ี ร้์อยละ 55.47 ร์ะด่บป็ร์ิญญาโท 
ร้์อยละ 31.25 ร์ะด่บป็ริ์ญญาเอก ร้์อยละ 9.38 ร์ะด่บตำ�ากว�าป็ริ์ญญา
ตรี์ ร้์อยละ 1.56 และไมุ่�ร์ะบ่ร์ะด่บการ์ศึกษาร์้อยละ 2.34 ส�วน
ใหญ�เป็น็บ่คลากร์ วศ. จากกองว่สด่และวิศวกร์ร์มุ่ ร้์อยละ 24.22 
กองผู้ลิตภ่ณฑ์์อาหาร์และว่สด่ส่มุ่ผู่้สอาหาร์ ร้์อยละ 23.44 สำาน่ก
เทคโนโลยีช่มุ่ชน ร้์อยละ 14.84 กองความุ่สามุ่าร์ถห้องป็ฏิิบ่ติการ์
และร่์บร์องผู้ลิตภ่ณฑ์์ ร้์อยละ 13.28 สำาน่กหอสมุ่่ดและศูนย์
สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ร้์อยละ 13.28 และกล่�มุ่
งานอ่�นๆ ในกร์มุ่วิทยาศาสตร์์บริ์การ์ ร้์อยละ 14.06 

ผ้้ตอำบแบบสัำ�รวิจส่ัวินใหญ่เล่ัอำกิใช้วิิธ่กิ�รส่ับคุ้นข้ีอำม้ลั
สั�รสันเที่ศด้ั�น วิที่น. ขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดั โดัยส่ับคุ้นจ�กิอิำนเที่อำร์เน็ต 
ร้อำยลัะ 54.2 เข้ี�ม�ส่ับคุ้นด้ัวิยตนเอำงท่ี่�สัำ�นักิหอำสัมุดั ร้อำยลัะ 24.6 
ส่ับคุ้นจ�กิเว็ิบไซต์ขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัร้อำยลัะ 20.2 แลัะเล่ัอำกิใช้วิิธ่
กิ�รส่ับคุ้นอ่ำ�นๆ ร้อำยลัะ 0.99 ในประเด็ันคุำ�ถ�ม ท่ี่�นร้้จักิบริกิ�ร
สั�รสันเที่ศแลัะเคุยใช้บริกิ�รจ�กิสัำ�นักิหอำสัมุดัหร่อำไม่ ผ้้ตอำบแบบ
สัำ�รวิจส่ัวินใหญ่ ร้้จักิแลัะเคุยใช้บริกิ�รบ้�งบ�งคุรั�ง ร้อำยลัะ 60.5 
ร้้จักิแลัะเคุยใช้บริกิ�รบ่อำยคุรั�ง ร้อำยลัะ 20.2 ร้้จักิแต่ไม่เคุยใช้
บริกิ�ร ร้อำยลัะ 13.7 แลัะ ไม่ร้้จักิแลัะไม่เคุยใช้บริกิ�รร้อำยลัะ 5.65 
ส่ัวินวัิตถุประสังค์ุขีอำงกิ�รใช้บริกิ�รสั�รสันเที่ศ วิที่น. ขีอำงสัำ�นักิหอำ
สัมุดั ผ้้ตอำบแบบสัำ�รวิจส่ัวินใหญ่ม่วัิตถุประสังค์ุในกิ�รใช้บริกิ�รเพ่ั�อำ
ห�ข้ีอำม้ลัในกิ�รที่ำ�วิิจัย กิ�รเข่ียนง�นวิิช�กิ�รหร่อำสัร้�งนวัิตกิรรม 
ร้อำยลัะ 34.7 เพ่ั�อำห�วิิธ่กิ�รหร่อำข้ีอำม้ลัท่ี่�ใช้แก้ิปัญห�ท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำงกัิบ
กิ�รปฏิิบัติง�น ร้อำยลัะ 24.9 เพ่ั�อำศึกิษ�คุ้นคุว้ิ�พััฒน�คุวิ�มร้้ ร้อำย
ลัะ 22 แลัะเพ่ั�อำต้อำงกิ�รสั�รสันเที่ศท่ี่�ทัี่นสัมัย ร้อำยลัะ 18.5 

1) ความเห็นตุ�อิการิใช้ี้บริิการิสาริสนเทั่ศด้ำาน วทั่น. 

บริกิ�รสั�รสันเที่ศท่ี่�เคุยใช้บริกิ�รม�กิท่ี่�สุัดัขีอำงสัำ�นักิหอำ
สัมุดัฯ โดัยจำ�แนกิระดัับคุวิ�มคิุดัเห็นเปน็ 5 ระดัับ ดัังน่� 5 = ม�กิ
ท่ี่�สุัดั 4 = ม�กิ 3 = ป�นกิลั�ง 2 = น้อำย 1 = น้อำยท่ี่�สุัดั 

บริกิ�รท่ี่�ผ้้ตอำบแบบสัำ�รวิจส่ัวินใหญ่เคุยใชบ้ริกิ�รในระดัับ 
ม�กิท่ี่�สุัดั คุ่อำบริกิ�รสั�รสันเที่ศฉบับเต็ม (Full-Text) ตรวิจสัอำบ
คุวิ�มทัี่นสัมัยขีอำงหนังส่ัอำ ร�ยง�น เอำกิสั�รม�ตรฐ�น กิฎหม�ยแลัะ
ระเบ่ยบข้ีอำบังคัุบต�มร�ยกิ�รท่ี่�ขีอำเปน็บริกิ�รท่ี่�กิลุ่ัมผ้้ตอำบแบบสัำ�รวิจ
เคุยใช้บริกิ�รในระดัับ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 87.8 บริกิ�รตรวิจสัอำบ
สิัที่ธิบัตรแลัะประสั�นง�นกิ�รที่ำ� Patent Mapping เคุยใช้บริกิ�ร
ในระดัับ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 87.2 แนะนำ�แลัะตรวิจสัอำบกิ�รเข่ียน
ร�ยง�นเอำกิสั�รอ้ำ�งอิำง เคุยใช้บริกิ�รในระดัับ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 
86.4 บริกิ�รสั�รสันเที่ศประเภที่บที่คุัดัย่อำ ภ�ษ�ไที่ยแลัะภ�ษ�
อัำงกิฤษอำอำนไลัน์ เช่นสิัที่ธิบัตรเร่�อำงท่ี่�น่�สันใจเคุยใช้บริกิ�รในระดัับ 
ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 85 บริกิ�รคุ้นเร่�อำงต�มคุำ�คุ้นเคุยใช้บริกิ�รในระดัับ 
ม�กิท่ี่�สุัดั 84.4 บริกิ�รข่ี�วิด้ั�น วิที่น. ได้ัแก่ิข่ี�วิประจำ�วัินหน้�เว็ิบไซต์ 

สัที่. ประมวิลัข่ี�วิเฉพั�ะเร่�อำง เคุยใช้บริกิ�รในระดัับ ม�กิร้อำยลัะ 84 
บริกิ�รแจ้งบัญช่ร�ยช่�อำเอำกิสั�รใหม ่ผ่�นอ่ำเมลั เคุยใช้บริกิ�รในระดัับ 
ม�กิ ร้อำยลัะ 83.4 บริกิ�รสั�รสันเที่ศประเภที่เปิดัอ่ำ�นฉบับเต็ม
อำอำนไลัน์ ได้ัแก่ิ ประมวิลัสั�รสันเที่ศพัร้อำมใช้ หนังส่ัอำแลัะวิ�รสั�ร
อำอำนไลัน์เคุยใช้บริกิ�รในระดัับ ม�กิ ร้อำยลัะ 83.2 .บริกิ�รสั�รสันเที่ศ
ประเภที่เปดิัอ่ำ�นฉบับเต็มอำอำนไลัน์ภ�ยใน ได้ัแก่ิ e-boo, e-journal, 
ม�ตรฐ�นอำอำนไลัน ์เคุยใชบ้ริกิ�รในระดัับ ม�กิ ร้อำยลัะ 82.8 บรกิิ�ร
สั�รสันเที่ศในห้อำงสัมุดั เช่น สิั�งพิัมพ์ั หนังส่ัอำ วิ�รสั�ร หนังส่ัอำ พิัมพ์ั 
ประมวิลัสั�รสันเที่ศเฉพั�ะเร่�อำง เคุยใชบ้รกิิ�รในระดัับ ม�กิ ร้อำยลัะ 
81.2 แลัะบริกิ�รห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติอำอำนไลัน์สัำ�หรับกิ�รส่ับคุ้น
สั�รสันเที่ศในหอ้ำงสัมดุั http://siweb.dss.go.th เคุยใช้บรกิิ�รใน
ระดัับ ม�กิ ร้อำยลัะ 80.2 

ผู้ตุอิบแบบสำาริวจได้ำให้ความคิดำเห็นเพ่�อินำาไปพ่ฒนา
ปร่ิบปร่ิงงานบริิการิด่ำงนี�

1) บริิการิสาริสนเทั่ศฉบ่บเต็ุม (Full text) ตรวิจสัอำบ
คุวิ�มทัี่นสัมัย (Update) ขีอำงหนังส่ัอำ เอำกิสั�รร�ยง�น เอำกิสั�ร
ม�ตรฐ�น กิฎหม�ยแลัะระเบ่ยบข้ีอำบังคัุบ ต�มร�ยกิ�รท่ี่�ขีอำต้อำงกิ�ร
ให้ม่กิ�รอัำพัเดัที่ม�ตรฐ�นให้เป็นปัจจุบัน สั�ม�รถส่ับคุ้นได้ัที่�ง
อำอำนไลัน์

2) แนะนำา ตุริวจสอิบ กิ�รเข่ียนร�ยกิ�รเอำกิสั�รอ้ำ�งอิำง 
(Reference) โดัยต้อำงกิ�รให้ม่บริกิ�รเข่ียนเอำกิสั�รอ้ำ�งอิำงในร้ปแบบ
ขีอำง วิศ. ให้นักิวิิจัยที่ร�บเพ่ั�อำเพ่ัยนในร้ปแบบเด่ัยวิกัิน แลัะต้อำงกิ�ร
ให้ม่เจ้�หน้�ท่ี่�บริกิ�รด้ั�นกิ�รเข่ียนอ้ำ�งอิำง

3) ปริะเด็ำนความตุ้อิงการิได้ำร่ิบข�าวสาริเอิกสาริ
มาตุริฐานฉบ่บใหม� ผ้้ใช้บริกิ�รสันใจกิ�รอำบัเดัตเอำกิสั�รม�ตรฐ�น
แลัะข่ี�วิสั�รใหม่ๆ ด้ั�นม�ตรฐ�น ร้อำยลัะ 7.81 ไม่สันใจ ร้อำยลัะ 
50.78 แลัะแสัดังคุวิ�มเห็น ร้อำยลัะ 41.41 

4) ผู้ใช้ี้บริิการิตุ้อิงการิให้แจ้งข�าวสาริ วทั่น. หร่ิอิไม� 
ผ้้ตอำบแบบสัำ�รวิจม่คุวิ�มสันใจกิ�รแจ้งข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รด้ั�น วิที่น. ร้อำย
ลัะ 14.06 ไม่สันใจ ร้อำยร้อำยลัะ 39.84 แลัะไม่แสัดังคุวิ�มเห็น 
46.09

5) ข้อิคิดำเห็นแลุ่ะข้อิเสนอิแนะอ่ิ�นๆ 

-จัดัที่ำ�ร้ปแบบ website/สั�รสันเที่ ให้ทัี่นสัมัย น่�อ่ำ�น

- siweb ไม่ทัี่นสัมัย/เข้ี�ส่ับคุ้นย�กิ

- อำย�กิให้ห้อำงสัมุดัช่วิยติดัต่อำช่วิยเหล่ัอำห�เอำกิสั�รม�ตรฐ�น
ที่ดัสัอำบ ISO ASTM EN ฯลัฯ ท่ี่�ที่�งห้อำงสัมุดัไม่ม่กัิบที่�ง สัมอำ. ให้
หน่อำย เพ่ั�อำคุวิ�มสัะดัวิกิในกิ�รคุ้นคุว้ิ�ใช้ง�น

- อำย�กิให้ม่กิ�รเพิั�มหร่อำ link ข้ีอำม้ลักัิบเวิบ็ส่ับคุ้นง�นวิิจัย
ขีอำงต่�งประเที่ศ เช่น science direct

เพิั�มในส่ัวินขีอำงง�นวิิจัยหร่อำเอำกิสั�รที่�งวิิช�กิ�รขีอำงต่�ง
ประเที่ศ

4.1.3 ผลุ่การิสำาริวจความพึงพอิใจตุ�อิการิให้บริิการิ ณ 
จ่ดำบริิการิ

1) ความพึงพอิใจตุ�อิการิให้บริิการิจ่ดำหาเอิกสาริฉบ่บ
เต็ุม บ่คคลุ่ภูายนอิก 

สัำ�นักิหอำสัมุดัที่ำ�กิ�รสัำ�รวิจผ้้ใช้บริกิ�รจำ�นวิน 134 ร�ย 
ภ�คุเอำกิชน จำ�นวิน 102 ร�ย หน่วิยง�นร�ชกิ�ร จำ�นวิน 16 ร�ย 

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    35



หน่วิยง�นในกิำ�กัิบขีอำงรัฐ (อำงค์ุกิ�รอิำสัระ/รัฐวิิสั�หกิิจ/อำงค์ุกิ�ร
มห�ชน) จำ�นวิน 10 ร�ยแลัะสัถ�บันกิ�รศึกิษ� จำ�นวิน 6 ร�ย ผ้้ใช้
บริกิ�รม่วัิตถุใช้บริกิ�รเพ่ั�อำกิ�รวิิเคุร�ะห์/ที่ดัสัอำบ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 
54.5 เพ่ั�อำกิ�รศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� ร้อำยลัะ 27.6 เพ่ั�อำกิ�รวิิจัยพััฒน�
อุำตสั�หกิรรม ร้อำยลัะ 12.7 แลัะเพ่ั�อำกิ�รวิิจัยแลัะพััฒน�วิิช�กิ�ร 
ร้อำยลัะ 5.2 วัิตถุประสังค์ุขีอำงกิ�รใช้บริกิ�รจำ�แนกิต�มประเภที่
หน่วิยง�นท่ี่�ม�ผ้้ใช้บริกิ�ร ภ�คุเอำกิชนม่วัิตถุประสังค์ุม�ใช้บริกิ�ร
เพ่ั�อำกิ�รวิิเคุร�ะห์ที่ดัสัอำบ ร้อำยลัะ 61.8 เพ่ั�อำศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� ร้อำยลัะ 
18.6 เพ่ั�อำวิิจัยพััฒน�อุำตสั�หกิรรม ร้อำยลัะ 16.7 แลัะเพ่ั�อำวิิจัยพััฒน�
วิิช�กิ�รร้อำยลัะ 2.9 บุคุลั�กิรภ�คุรัฐม่วัิตถุประสังค์ุในกิ�รใช้บริกิ�ร
เพ่ั�อำวิิเคุร�ะห์ที่ดัสัอำบ ร้อำยลัะ 43.8 เพ่ั�อำศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� ร้อำยลัะ 50 
แลัะเพ่ั�อำวิิจัยพััฒน�วิิช�กิ�ร ร้อำยลัะ 6.3 หน่วิยง�นในกิำ�กัิบขีอำงรัฐ
ม่วัิตถุประสังค์ุเพ่ั�อำศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� ร้อำยลัะ 60 เพ่ั�อำวิิจัยพััฒน�วิิช�กิ�ร 
ร้อำยลัะ 30 แลัะเพ่ั�อำวิิเคุร�ะห์ที่ดัสัอำบ ร้อำยลัะ 10 สัถ�นบันกิ�รศึกิษ�
ม่วัิตถุประสังค์ุเพ่ั�อำกิ�รศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� ร้อำยลัะ 66.7 เพ่ั�อำวิิเคุร�ะห์
ที่ดัสัอำบ ร้อำยลัะ 33.3

กิ�รสัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจขีอำงผ้ใ้ช้บริกิ�รจดััห�เอำกิสั�รฉบบั
เต็ม โดัยจำ�แนกิระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจเปน็ 5 ระดัับ ดัังน่� 5= ม�กิ
ท่ี่�สุัดั 4 = ม�กิ 3 = ป�นกิลั�ง 2 = น้อำย 1 = น้อำยท่ี่�สุัดั ผลักิ�ร
สัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจม่ดัังน่�

ผ้้ใช้บริกิ�รม่คุวิ�มพึังพัอำใจต่อำกิ�รให้บริกิ�รขีอำงเจ�้หน้�ท่ี่� 
ในระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 97.4 ระยะเวิลั�ในกิ�รให้
บริกิ�ร ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 96.8 ผลัขีอำงกิ�รให้
บริกิ�ร/ข้ีอำม้ลัท่ี่�ได้ัรับ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 96.6 

แลัะข้ีอำม้ลัท่ี่�ท่ี่�นได้ัรับสั�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ 
ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 96.6

2) ความพึงพอิใจตุ�อิการิให้บริิการิจ่ดำหาเอิกสาริฉบ่บ
เต็ุมขอิงบ่คลุ่ากริ วศ.

 สัำ�นักิหอำสัมุดัที่ำ�กิ�รสัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจต่อำกิ�รให้บริกิ�ร
จัดัห�เอำกิสั�รฉบับเต็ม โดัยที่ำ�กิ�รสัำ�รวิจกิลุ่ัมผ้้ใช้บริกิ�รท่ี่�เป็น
บุคุลั�กิร วิศ. จำ�นวิน 98 ร�ย จำ�แนกิต�มสัำ�นักิ/กิอำง ส่ัวินใหญ่
เปน็บุคุลั�กิรกิอำงเคุม่ภัณฑ์์แลัะผลิัตภัณฑ์์อุำปโภคุ ร้อำยลัะ 39.8 กิอำง
วัิสัดุัแลัะวิิศวิกิรรม ร้อำยลัะ 25.51 กิอำงผลิัตภัณฑ์์อำ�ห�รแลัะวัิสัดุั
สััมผัสัอำ�ห�ร ร้อำยลัะ 22.45 แลัะกิลุ่ัมง�นอ่ำ�นๆ ขีอำง วิศ.  
ร้อำยลัะ 12.24 

จำ�แนกิต�มวัิตถุประสังค์ุท่ี่�ใช้บริกิ�ร ส่ัวินใหญ่ม่วัิตถุประสังค์ุ
เพ่ั�อำกิ�รวิิเคุร�ะห์/ที่ดัสัอำบ ร้อำยลัะ 43.9 เพ่ั�อำกิ�รศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� ร้อำย
ลัะ 34.7 เพ่ั�อำกิ�รวิิจัยพััฒน�วิิช�กิ�ร ร้อำยลัะ 16.3 แลัะเพ่ั�อำกิ�ร
วิิจัยพััฒน�อุำตสั�หกิรรม ร้อำยลัะ 5.1 กิ�รสัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจขีอำง
ผ้้ใช้บริกิ�รจัดัห�เอำกิสั�รฉบับเต็ม จำ�แนกิระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจเปน็ 
5 ระดัับ ดัังน่� 5= ม�กิท่ี่�สุัดั 4 = ม�กิ 3 = ป�นกิลั�ง 2 = น้อำย 1 
= น้อำยท่ี่�สุัดั ผลักิ�รสัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจม่ดัังน่�

บุคุลั�กิร วิศ. ม่คุวิ�มพึังพัอำใจต่อำกิ�รให้บริกิ�รขีอำงเจ้�
หน้�ท่ี่� ในระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 98.6 ผลัขีอำงกิ�ร
ให้บริกิ�ร/ข้ีอำม้ลัท่ี่�ได้ัรับในระดัับพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 97.8 
ระยะเวิลั�ในกิ�รใหบ้ริกิ�รในระดัับคุวิ�มพึังพัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 
97.2 แลัะข้ีอำม้ลัท่ี่�ได้ัรับสั�ม�รถจำ�ไปใช้ประโยชน์ ในระดัับคุวิ�มพึัง
พัอำใจ ม�กิท่ี่�สุัดั ร้อำยลัะ 96.8

4.2 สำถิิติการให้บริการ

4.2.1 จำานวนผู้เข้าใช้ี้บริิการิ 
จำ�นวินผ้้เข้ี�ม�ใช้บริกิ�รด้ัวิยตนเอำง ณ อำ�คุ�รหอำสัมุดั

วิิที่ย�ศ�สัตร ์ดัร.ตั�วิ ลัพั�นุกิรม โดัยกิ�รนับจำ�นวินท่ี่�เข้ี�ม�ใชต่้อำคุน
ต่อำวัิน ตั�งแต่วัินท่ี่� 26 กัินย�ยน 2560 – 25 กัินย�ยน 2561 ม่
จำ�นวินผ้้เข้ี�ใช้บริกิ�ร 3,377 คุน ซึ�งส่ัวินใหญ่เปน็บริษัที่เอำกิชน ร้อำย
ลัะ 30 รอำงลังม�คุ่อำบุคุลั�กิรขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ร้อำยลัะ 
19 ข้ี�ร�ชกิ�ร ร้อำยลัะ 18 ต�มลัำ�ดัับ โดัยได้ัจำ�แนกิสัถิติกิ�รเข้ี�รับ
บริกิ�รดัังน่�

ประเภที่หน่วิยง�น จำ�นวิน (คุน)

บุคุลั�กิร วิศ. 636

ขี้�ร�ชกิ�รภ�ยนอำกิ 592

หนว่ิยง�นในกิำ�กิับขีอำงรัฐ 265

บริษัที่เอำกิชน 1,014

สัถ�บันกิ�รศึกิษ� 317

ประช�ชนที่ั่วิไป 553

รวิม 3,377

*เดือนเมษ�ยน 2561 ม่วันหยุดติดต่อหล�ยวันที่ำ�ให้ม่จำำ�นวนผู้เข้�ม�รับุบุริก�ร
ลดลง ซึั�งม่รูปแบุบุเส้นกร�ฟจำะเปน็ทิี่ศที่�งเด่ยวกับุสถิิติก�รเข้�ในบุริก�รในแต่ละป ี

สท. ให้บริ์การ์ตามุ่แผู้นการ์ดำาเนินงานป็ร์ะจำาป็งีบป็ร์ะมุ่าณ 2561 โดยได้ร์วบร์วมุ่ข้อมูุ่ลสถิติการ์ให้บริ์การ์ต�างๆ ด่งนี�

จ�กิสัถิติกิ�รให้บริกิ�ร จำ�นวินผ้้เข้ี�ม�รับบริกิ�รในเด่ัอำน
พัฤศจิกิ�ยน 2560 ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�ม�รับบริกิ�รส้ังสุัดัจำ�นวิน 313 
คุน หร่อำ ร้อำยลัะ 9.27 เด่ัอำนเมษ�ยน 2561 ม่จำ�นวินผ้้เข้ี�รับบริกิ�ร
ตำ��สุัดั จำ�นวิน 243 หร่อำ ร้อำยลัะ 7.20 โดัยเท่ี่ยบจ�กิจำ�นวินผ้้เข้ี�
รับบริกิ�รแต่ลัะเด่ัอำนในปงีบประม�ณ 2561

1) บริิการิผ�านทั่างอีิเมลุ่ 

จำ�นวิน 1,132 เร่�อำง 293 ร�ย โดัยผ้้รับบริกิ�รส่ัวินใหญ่
เปน็ภ�คุเอำกิชน 152 ร�ย หร่อำร้อำยลัะ 53 หน่วิยง�นในกิำ�กัิบขีอำง
รัฐ 59 ร�ย หร่อำร้อำยลัะ 20 ประช�ชนทัี่�วิไป 38 คุน หร่อำ ร้อำยลัะ 
13 บุคุลั�กิรขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร 34 ร�ย หร่อำ ร้อำยลัะ 12 
แลัะสัถ�บันกิ�รศึกิษ� 6 ร�ย หร่อำรอ้ำยลัะ 2 ต�มลัำ�ดัับ เปร่ยบเท่ี่ยบ
สััดัส่ัวินขีอำงประเภที่ผ้้ผ้้ใช้บริกิ�รโดัยติดัต่อำผ่�นที่�งอ่ำเมลัดัังน่�
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2) บริิการิทั่ำาบ่ตุริสมาชิี้กใหม�

ม่ผ้้รับบริกิ�รใหม่ท่ี่�ย่�อำขีอำที่ำ�บัตรสัม�ชิกิใหม่ จำ�นวิน 741 
คุน โดัยกิลุ่ัมบริษัที่เอำกิชนม่จำ�นวินผ้้ขีอำที่ำ�บัตรใหม่ม�กิท่ี่�สุัดั จำ�นวิน 
379 คุน หร่อำร้อำยลัะ 51 นักิเร่ยนนักิศึกิษ� 169 คุน หร่อำร้อำยลัะ 23 
กิลุ่ัมข้ี�ร�ชกิ�ร จำ�นวิน 68 คุน หร่อำร้อำยลัะ 9 หน่วิยง�นในกิำ�กัิบ
ขีอำงรัฐ จำ�นวิน 56 หร่อำร้อำยลัะ 8 ประช�ชนทัี่�วิไป 48 หร่อำร้อำยลัะ 
6 อำ�จ�รย์ จำ�นวิน 21 คุน หร่อำร้ยอำลัะ 3 ต�มลัำ�ดัับ โดัยม่สัถิติ
จำ�นวินผ้้ขีอำที่ำ�บัตรสัม�ชิกิใหม่ดัังน่�

3) บริิการิจ่ดำหาเอิกสาริฉบ่บเต็ุม

บริกิ�รจดััห�เอำกิสั�รฉบบัเตม็ เปน็บริกิ�รจดััห�เอำกิสั�รต�ม
ท่ี่�ผ้้ใช้บริกิ�รร้อำงขีอำเพ่ั�อำอำำ�นวิยคุวิ�มสัะดัวิกิให้สัำ�หรับกิลุ่ัมผ้้ใช้บริกิ�ร
ท่ี่�ต้อำงกิ�รเข้ี�ถึงเอำกิสั�รฉบับบ�งประเภที่ โดัยแบง่เปน็บริกิ�รจัดัห�
เอำกิสั�รฉบับเต็มต�มประเภที่เอำกิสั�รแลัะกิลุ่ัมผ้้ผ้้ใช้บริกิ�รดัังน่�

- บริิการิจ่ดำหาเอิกสาริฉบ่บเต็ุมสำาหร่ิบบ่คคลุ่ภูายนอิก 
(Document Delivery Service : DDS) ม่สัถิติจำ�นวิน 
ผ้้ใช้บริกิ�รในปงีบประม�ณ 2561 จำ�นวิน 134 ร�ย 739 เร่�อำง 
9,261 หน้�

- บริิการิจ่ดำหาเอิกสาริฉบ่บเต็ุมสำาหร่ิบบ่คลุ่ากริ วศ. 
กริณีขอิใช้ี้บริิการิย่มริะหว�างห้อิงสม่ดำ (Inter Library Leon 
Document Delivery Service : Ill_DDS) โดัย สัที่. อำำ�นวิย
คุวิ�มสัะดัวิกิให้บุคุลั�กิร วิศ. ท่ี่�ต้อำงกิ�รกิ�รให้จัดัห�เอำกิสั�รจ�กิ
แหล่ังสั�รสันเที่ศอ่ำ�นเพ่ั�อำใช้ในกิ�รปฏิิบัติง�น ในปงีบประม�ณ 2561 
ม่จำ�นวินบคุุลั�กิร วิศ. ผ้้ใช้บริกิ�รจัดัห�เอำกิสั�รฉบบัเตม็ จำ�นวิน 99 
ร�ย 263 เร่�อำง 3,507 หน้�

- บริิการิจ่ดำหาเอิกสาริฉบ่บเต็ุมสำาหร่ิบบ่คลุ่ากริ วศ. 
กริณีมีเอิกสาริในสำาน่กหอิสม่ดำฯ (Fast Document Delivery 

Service : FDDS) บ่คลุ่า วศ. ผ้้ใช้บริกิ�รจำ�นวิน 236 ร�ย จำ�นวิน 
510 เร่�อำง 5,487 หน้� ซึ�งส่ัวินใหญ่เปน็เอำกิสั�รท่ี่�ใช้ในกิ�รปฏิิบัติ
ง�นห้อำงปฏิิบัติกิ�ร เช่น เอำกิสั�รม�ตรฐ�น ASTM เอำกิสั�ร ISO 
เอำกิสั�รกิ�รที่ดัสัอำบ AOAC เปน็ต้น 

- การิให้บริิการิภูายใตุ้เคร่ิอิข�ายสารินิเทั่ศสาขา
วิทั่ยาศาสตุร์ิแลุ่ะเทั่คโนโลุ่ยี (ศปว.) เพ่ั�อำอำำ�นวิยคุวิ�มสัะดัวิกิ
ในกิ�รเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศขีอำงกิลุ่ัมผ้้ใช้บริกิ�รหน่วิยง�น ศปวิ. สัที่. 
ได้ัให้บริกิ�รสั�รสันเที่ศแลัะขีอำใช้บริกิ�รสั�รสันเที่ศภ�ยในเคุร่อำข่ี�ย 
ศปวิ. ปงีบประม�ณ 2561 ดัังน่�

- ผู้ใช้ี้บริิการิจ่ดำหาเอิกสาริฉบ่บเต็ุมจากหน�วยงาน
ภูายใตุ้เคร่ิอิข�าย ศปว. จำ�นวิน 226 เร่�อำง โดัยเปน็กิ�รผ้้ใช้บริกิ�ร
จ�กิ สัมอำ.ม�กิท่ี่�สุัดัจำ�นวิน 95 เร่�อำง สัวิที่ช. 83 เร่�อำง แลัะจ�กิ ห้อำง
สัมุดัคุณะวิิที่ย�ศ�สัตร์ มห�วิิที่ย�ลััยมหิดัลั (สัต�งค์ุ มงคุลัสุัขี) 
จำ�นวิน 48 เร่�อำง แลัะหน่วิยง�นท่ี่�ผ้้ใช้บริกิ�รจัดัห�เอำกิสั�รฉบับเต็ม
จ�กิ สัที่. คุ่อำ สัวิที่ช. จำ�นวิน 48 เร่�อำง

4.2.2 สถิติุการิให้บริิการิ อ่ิ�นๆ ในปีงบปริะมาณ 2561 
ได้ำแก�

1) แนะนำ�กิ�รใช้ห้อำงสัมุดั ช่วิยคุ้น คุว้ิ�แลัะบริกิ�รต่�งๆ 
(สิั�งพิัมพ์ั/โสัตฯ) 2200 คุรั�ง

2) บริกิ�รที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ (ย่ม-คุ่น) 519 เล่ัม

3) บริกิ�รตอำบคุำ�ถ�มที่�งโที่รศัพัท์ี่  225  เร่�อำง

4) บริกิ�รย่มเอำกิสั�รเพ่ั�อำที่ำ�สัำ�เน�  2,660  เร่�อำง

5) บริกิ�รสิั�งพิัมพ์ัภ�ยในห้อำงสัมุดั 6,131 เร่�อำง

6) บริกิ�รสั�รสันเที่ศต�มคุวิ�มต้อำงกิ�รแก่ิภ�คุกิ�รผลิัต
แลัะบริกิ�รเพ่ั�อำนำ�สั�รสันเที่ศไปใช้ประโยชน์ 1,911 ร�ย
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4.3 ให้การต้อน้รับและศึูกษาดูงาน้

วัินท่ี่� 10 พัฤศจิกิ�ยน 2560 ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร์.พ่ชร์า สินลอย คณบดีคณะนิติศาสตร์์ 
พร้์อมุ่ด้วยคณะอาจาร์ย์จากโร์งเรี์ยนนายร้์อยตำาร์วจ สามุ่พร์าน จ่งหว่ดนคร์ป็ฐมุ่ 
 เข้�เย่�ยมช้มห้องสมุดและร่วมประชุ้มห�รือเพื�อสร้�งคว�มร่วมมือบุริก�รส�รสนเที่ศด้�น
วิที่ย�ศ�สตร์และเที่คโนโลย่กับุด้�นนิติวิที่ย�ศ�สตร์ โดยม่ ดร์.ลดา พ่นธ่ิส่ข่มุ่ธินา  
ผูู้้อำานวยการ์สำาน่กหอสมุ่่ดและศูนย์สาร์สนเทศวทิยาศาสตร์์และเทคโนโลย ีพร้อมคณีะ
ให้ก�รต้อนรับุและนำ�ช้มพิพิธภัณีฑ์์ ดร.ตั�ว ลพ�นุกรม

30 ธันวิ�คุม 2560 
 คณะอาจาร์ย์และน่กศึกษาภาควิชาบร์ร์ณาร่์กษศาสตร์์ คณะมุ่น่ษยศาสตร์์ 
มุ่หาวิทยาล่ยร์ามุ่คำาแหง จำำ�นวน 23 คน เย่�ยมช้มและศึกษ�ดูง�นก�รบุริก�รส�รสนเที่ศ
ด้�นวิที่ย�ศ�สตร์และเที่คโนโลย่ โดย ดร์.ลดา พ่นธ์ิส่ข่มุ่ธินา ผูู้้อำานวยการ์สำาน่กหอสมุ่่ด
และศูนย์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ให้ก�รต้อนรับุ

20 ธันวิ�คุม 2560 
 ข้าร์าชการ์ เจ้าหน้าที� และเกษตร์กร์จากสำาน่กงานสหกร์ณ์จ่งหว่ด
สมุ่่ทร์ป็ร์าการ์ จำำ�นวน 17 คน เข้�เย่�ยมช้มห้องสมุด ในก�รเข้�รับุฟังก�รบุรรย�ยจำ�กนัก
วิที่ย�ศ�สตร์และเย่�ยมช้มห้องปฏิิบัุติก�รของสำ�นักเที่คโนโลย่ชุ้มช้น กรมวิที่ย�ศ�สตร์
บุริก�ร เรื�อง เที่คนิคในก�รผลิตและแปรรูปอ�ห�ร

26 มกิร�คุม 2561
 คณะผูู้้บริ์หาร์จาก  Acleda Bank Institute of Business Cambodia 
ป็ร์ะเทศก่มุ่พูชา เข้�เย่�ยมช้มก�รบุริก�รส�รสนเที่ศด้�นวิที่ย�ศ�สตร์และเที่คโนโลย่ โดย
ม่ ดร์.ลดา พ่นธ่ิส่ข่มุ่ธินา  ผูู้้อำานวยการ์สำาน่กหอสมุ่่ดและศูนย์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีให้การ์ต้อนร่์บ
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6 ม่น�คุม 2561 
น่กเรี์ยนมุ่่ธิยมุ่จากโร์งเรี์ยนจ่ฬาภร์ณ์ร์าชวิทยาล่ย จ่วหว่ดมุ่่กดาหาร์จำำ�นวน 154  คน 
เข้�รับุฟังก�รบุรรย�ยก�รดำ�เนินง�นของกรมวิที่ย�ศ�สตร์บุริก�รและศึกษ�ดูง�น
สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเที่ศด้�นวิที่ย�ศ�สตร์และเที่คโนโลย่

11 กรกฎ�คม 2561 
คณะอาจาร์ย์ บ่คลากร์และน่กศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์์ มุ่หาวิทยาล่ยร์าชภ่ฎ
เพชร์บูร์ณ์ จำำ�นวน 22 คน เข้�เย่�ยมช้มและศึกษ�ดูง�นก�รบุริก�รห้องสมุดด้�นวิที่ย�ศ�สตร์
และเที่คโนโลย่
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5.1 ฝ่่าย์บริหารงาน้ทั�วิไป็ (บห.)

 ในปงีบประม�ณ 2561 ฝ่่�ยบริห�รง�นทัี่�วิไปม่ผลักิ�รดัำ�เนินง�นต�มภ�รกิิจจำ�แนกิเปน็ด้ั�นต่�ง ได้ัดัังน่�

ภารักิจิ หน่วิย ผ่ล

1. สั�รบรรณแลัะสัถิติ

   1.1 รับเอำกิสั�ร-สิั�งพิัมพ์ั แลัะแจกิจ่�ย เร่�อำง 1,390

   1.2 ร่�ง-พิัมพ์ัหนังส่ัอำโต้ตอำบ-เอำกิสั�รอ่ำ�น ๆ แลัะส่ังอำอำกิ ฉบับ 54

   1.3 ลังที่ะเบ่ยนหนังส่ัอำโต้ตอำบรับเข้ี� ฉบับ 92

   1.4 รับ-ส่ังเอำกิสั�รภ�ยในหน่วิยง�น ร�ยกิ�ร 4,430

2. งบประม�ณ

   2.1 จัดัที่ำ�ร�ยลัะเอ่ำยดัคุำ�ขีอำงบประม�ณ คุรั�ง 1

   2.2 จัดัที่ำ�ร�ยลัะเอ่ำยดัแผนกิ�รใช้จ่�ยแลัะแผนเบิกิจ่�ยเงินงบประม�ณ คุรั�ง 1

   2.3 ดัำ�เนินกิ�รขีอำอำนุมัติใช้เงินงบประม�ณ คุรั�ง 1

   2.4 สัรุปยอำดักิ�รใช้จ่�ยงบประม�ณประจำ�เด่ัอำน/ประจำ�ปี ร�ยกิ�ร 48

   2.5 ดัำ�เนินกิ�รซ่�อำดัร๊�ฟท์ี่ ร�ยกิ�ร 2

   2.6 ตรวิจสัอำบวัิสัดุัคุรุภัณฑ์์ คุรั�ง 12

   2.7 ดัำ�เนินกิ�ร/ประสั�นง�นเร่�อำงกิ�รสัั�งซ่อำมวัิสัดุั คุรุภัณฑ์์ คุรั�ง้ 114

3. กิ�รพััฒน�บุคุลั�กิร

   3.1 กิ�รร่วิมประชุม อำบรม สััมมน�

      3.1.1 ในประเที่ศ คุรั�ง/คุน 48/198

      3.1.2 ต่�งประเที่ศ คุรั�ง/คุน 1/2

  3.2 กิ�รจัดัประชุม/อำบรม/สััมมน�/กิิจกิรรม คุรั�ง/คุน 9/283

  3.3 ให้กิ�รต้อำนรับเย่�ยมชมแลัะศึกิษ�ด้ัง�น คุรั�ง/คุน 7/

  3.4 เย่�ยมชมแลัะศึกิษ�ด้ัง�นนอำกิสัถ�นท่ี่� คุรั�ง/คุน 1/17

สััดัส่ัวินขีอำงทัี่กิษะท่ี่�ได้ัรับกิ�รพััฒน�

ลำาด่บ ท่กษะที�พ่ฒนา หล่กสูตร์

1 ด้�นบุริห�รจัำดก�ร 15

2 ด้�นวิช้�ช้่พเฉพ�ะ 7

3 ด้�นเที่คโนโลย่ส�รสนเที่ศ 20

4 ด้�นจำริยธรรม คุณีธรรม 2

5 ด้�นพลังง�น/สิ�งแวดล้อม 4

ร์วมุ่ 48

บุคุลั�กิรในแต่ลัะกิลุ่ัม ฝ่่�ย จำ�นวิน 79 คุน ได้ัรับกิ�รพััฒน�ทัี่กิษะในกิ�รเข้ี�รับกิ�รฝ่กึิอำบรมแลัะเข้ี�ร่วิมประชุม/สััมมน� ที่�ง
วิิช�กิ�รทัี่�งภ�ยในประเที่ศแลัะต่�งประเที่ศ เพ่ั�อำพััฒน�คุวิ�มร้้คุวิ�มสั�ม�รถ เสัริมสัร้�งสัมรรถนะใน 4 ด้ั�น ดัังน่� 

หน�วยงาน
จำานวนข้าริาชี้การิทีั่�ได้ำร่ิบการิพ่ฒนาแยกตุามปริะเภูทั่ท่ั่กษะ (คน)

ริวม (คน)
บริิหาริจ่ดำการิ วิชี้าชีี้พเฉพาะ IT จริิยธีริริม พลุ่่งงาน

ฝ่่�ยบริห�รทัี่�วิไป (บห.) 9 0 12 5 6 32

กิลุ่ัมที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ 11 3 26 9 5 54

กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศเฉพั�ะที่�ง 16 3 30 4 4 57

กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั 7 1 13 2 2 25

กิลุ่ัมส่ังเสัริมสั�รสันเที่ศ 8 1 14 7 30

รวิม 51 8 95 20 24 198
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ม่หน้�ท่ี่�รับผิดัชอำบง�นจัดัห�ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ ง�นจัดักิ�รที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ ง�นอำนุรักิษ์ที่รัพัย�กิร สั�รสันเที่ศ ผลักิ�ร
ปฏิิบัติง�น ม่ดัังน่� 

5.2.1 การิจ่ดำหาทั่ร่ิพยากริสาริสนเทั่ศ 
ม่หน้�ท่ี่�รับผิดัชอำบเก่ิ�ยวิกัิบกิ�รพััฒน�แลัะจัดัห�ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศให้ม่คุวิ�มสัมบ้รณ์สัอำดัคุล้ัอำงต�มคุวิ�มต้อำงกิ�รใช้ประโยชน์

แลัะทัี่นสัมัย สัำ�หรับปงีบประม�ณ 2561 ม่กิ�รจัดัห�ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศเพิั�มขึี�น ดัังร�ยลัะเอ่ำยดัท่ี่� ปร�กิฏิในต�ร�ง

ต�ร�งแสัดังจำ�นวินที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ จำ�แนกิต�มประเภที่
ทร่์พยากร์สาร์สนเทศ หน�วยน่บ ภาษาต�างป็ร์ะเทศ ภาษาไทย ร์วมุ่

หนังส่ัอำ เล่ัม 150 159 309

วิ�รสั�ร เล่ัม 170 373 543

เอำกิสั�รร�ยง�น 1 เร่�อำง - 48 48

ร�ชกิิจจ�นุเบกิษ� เล่ัม - 442 442

บที่คุวิ�มวิ�รสั�รต่�งประเที่ศ เร่�อำง 551 - 551

กิฤตภ�คุ เร่�อำง - 1,283 1,283

ซ่ด่ัรอำม แผ่น 39 - 39

หนังส่ัอำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (e-book) ร�ยช่�อำ 667 69 736

วิ�รสั�รอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (e-Journal) ร�ยช่�อำ 8 - 8

[1] หม�ยถึิง ร�ยง�นประจำำ�ป/ีเอกส�รจำ�กก�รเข้�ร่วมประชุ้มสัมมน�

หม�ยเหตุ : ผู้สนใจำค้นห�ข้อมูลจำ�ก e-Journal ของสำ�นักหอสมุดฯ สอบุถิ�มร�ยละเอ่ยดเพิ�มเติมท่ี่� e-mail : info@dss.go.th 

5.2.2 การิจ่ดำการิทั่ร่ิพยากริสาริสนเทั่ศ 
ม่หน้�ท่ี่�รับผิดัชอำบเก่ิ�ยวิกัิบกิ�รวิิเคุร�ะห์เร่�อำง แลัะ จัดัหมวิดัหม่้ที่รัพัย�กิร สั�รสันเที่ศ ที่ำ�ดัรรชน่ส่ับคุ้น บันทึี่กิข้ีอำม้ลัจัดัที่ำ�ระบบ

ฐ�นข้ีอำม้ลัดัรรชน่เพ่ั�อำเพิั�มศักิยภ�พักิ�รเข้ี�ถึงข้ีอำม้ลัด้ัวิยคุวิ�มสัะดัวิกิรวิดัเร็วิ นอำกิจ�กิน่�ได้ัจัดัที่ำ�บัญช่ร�ยช่�อำเอำกิสั�ร ใหม่ประจำ�เด่ัอำน
อิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั(e-New list) ร�ยเด่ัอำน เพ่ั�อำเผยแพัร่สิั�งพิัมพ์ัใหม่แลัะ สั�รสันเที่ศทัี่นสัมัย เปน็กิ�รส่ั�อำสั�รกัิบผ้้ใช้บริกิ�รอำย่�งต่อำเน่�อำง 
อำำ�นวิยคุวิ�มสัะดัวิกิ ให้ผ้้ใช้บริกิ�รสั�ม�รถติดัต�มสั�รสันเที่ศท่ี่�ม่คุวิ�มทัี่นสัมัยแลัะเข้ี�ถึงบริกิ�รต่�งๆเช่น บริกิ�รจัดัห�เอำกิสั�รฉบับเต็ม 
บริกิ�รย่ม-คุ่น บริกิ�รสัำ�เน� โดัย e-New list สั�ม�รถ เข้ี�ถึงโดัยกิ�รสัแกินคิุวิอำ�ร์โคุ้ดั (QRcode) เพ่ั�อำอ่ำ�นข้ีอำม้ลับัญช่ร�ยช่�อำเอำกิสั�ร
ใหม่ทัี่�ง เล่ัม ท่ี่�ประกิอำบด้ัวิยร�ยกิ�รบรรณ�นุกิรมสิั�งพิัมพ์ัใหม่ แลัะสั�รสันเที่ศทัี่นสัมัย ได้ัแก่ิ ดัรรชน่บที่คุวิ�มจ�กิวิ�รสั�รทัี่�งไที่ยแลัะต่�ง
ประเที่ศ เอำกิสั�รม�ตรฐ�นต่�งประเที่ศ แลัะกิฤตภ�คุอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (e-Clipping) จ�กิหนังส่ัอำพิัมพ์ัท่ี่�เข้ี�ถึงฉบับเต็ม (Full Text) ทุี่กิ
ร�ยกิ�ร 

ผ้้ใช้บริกิ�รสั�ม�รถสัมัคุรสัม�ชิกิเปน็สัม�ชิกิe-New list เพ่ั�อำขีอำรับเปน็ร้ปเล่ัม หร่อำเปน็ร้ปเล่ัม หร่อำเปน็ e-book ผ่�น e-mail : 
info@dss.go.th สัำ�หรับปงีบประม�ณ 2561 ม่กิ�รจัดักิ�รที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศร�ยลัะเอ่ำยดัต�มท่ี่�ปร�กิฏิ ในต�ร�งดัังน่� 

ทร่์พยากร์สาร์สนเทศ หน�วยน่บ ภาษาต�าง
ป็ร์ะเทศ ภาษาไทย ร์วมุ่

1. หนังส่ัอำแลัะสิั�งพิัมพ์ัอ่ำ�นๆ เล่ัม 186 193 379

2. ดัรรชน่วิ�รสั�ร เร่�อำง - 1,990 1,990

3. กิฤตภ�คุอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (e-clipping) เร่�อำง - 1,283 1,283

4. ฐ�นข้ีอำม้ลับที่คัุดัย่อำอำ�ห�ร แลัะอุำตสั�หกิรรมเกิษตร  

 4.1 จัดัที่ำ�สั�ระสัังเขีปบที่คุวิ�มวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่กิ�รอำ�ห�ร เร่�อำง 79 197 276

 4.2 บันทึี่กิข้ีอำม้ลัเข้ี�ฐ�นข้ีอำม้ลับที่คัุดัย่อำอำ�ห�ร แลัะอุำตสั�หกิรรมเกิษตร เร่�อำง 79 197 276

5. ฐ�นข้ีอำม้ลัหน้�สั�รบัญ (e-content) วิ�รสั�รต่�งประเที่ศ เร่�อำง 1,170 - 1,170

6. กิ�รเช่�อำมโยงสั�รสันเที่ศในระบบห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติ  

 6.1 กิ�รบันทึี่กิแลัะปรับปรุงข้ีอำม้ลัในฐ�นข้ีอำม้ลั e-Public catalog ให้เปน็ปัจจุบัน ระเบ่ยน 83 1,919  2,002 

 6.2 กิ�รสัแกินที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ เพ่ั�อำเผยแพัร่ในร้ป digital bookshelf เล่ัม/ภ�พั 70/1,060 263/1,047 333/2,107

 7. จัดัที่ำ�แลัะเผยแพัร่บัญช่ร�ยช่�อำเอำกิสั�รใหม่ประจำ�เด่ัอำน ผ่�นเว็ิบไซต์แลัะ    
    เอำกิสั�รเผยแพัร

ฉบับ/คุรั�ง 168 /12 168/12

5.2 กลุ่มุทรัพัย์ากรสำารสำน้เทศู (กท.)
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5.2.3 งานอิน่ร่ิกษ์ทั่ร่ิพยากริสาริสนเทั่ศดำา้นวิทั่ยาศาสตุร์ิ
แลุ่ะเทั่คโนโลุ่ยี 

ม่หน้�ท่ี่�รับผิดัชอำบเก่ิ�ยวิกัิบกิ�รคุวิบคุุมด้ัแลัแลัะจัดักิ�รให้
ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศขีอำงห้อำงสัมุดัอำย่้ในสัภ�พัเร่ยบร้อำย สัมบ้รณ์ 
ม่อำ�ยุกิ�รใช้ง�นย�วิน�นด้ัวิยวิิธ่กิ�รป้อำงกัิน กิ�รซ่อำมแซม เย็บเล่ัม 
อำบฆ่�เช่�อำ แช่แข็ีง สัแกินแลัะจัดัเก็ิบในร้ป ดิัจิทัี่ลั เพ่ั�อำให้ที่รัพัย�กิร
สั�รสันเที่ศม่สัภ�พัด่ัอำย่้ตลัอำดัเวิลั�กิ�รให้บริกิ�ร สัำ�หรบัปงีบประม�ณ 
2561 ม่กิ�รอำนุรักิษ์ ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ ดัังร�ยลัะเอ่ำยดัท่ี่�ปร�กิฏิ
ในต�ร�ง 

อน่ร่์กษ์ทร่์พยากร์สาร์สนเทศ หน�วยน่บ ภาษาไทย ร์วมุ่

ซ่อำมเอำกิสั�รชำ�รุดั เล่ัม 56 56

เย็บเล่ัมเข้ี�สัันกิระด้ักิง้ เล่ัม 6 6

เย็บเล่ัมปกิอ่ำอำน เล่ัม 164 164

เย็บรวิมเล่ัมวิ�รสั�รคุรบปี ฉบับ/เล่ัม 206/25 206/25

เย็บเล่ัมเอำกิสั�ร/เอำกิสั�รกิ�รประชุม เล่ัม 152 152

5.3 กลุ่มุสำารสำน้เทศูเฉพัาะทาง (สำพั.)

5.3.1 บริิการิสาริสนเทั่ศวทิั่ยาศาสตุริแ์ลุ่ะเทั่คโนโลุ่ยเีพ่�อิ
นำาไปใช้ี้ปริะโยชี้น์

สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ ให้บริกิ�รสั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ในด้ั�นต่�งๆ เพ่ั�อำให้ผ้้ใช้บริกิ�รสั�ม�รถนำ�ข้ีอำม้ลัไปใช้
ประโยชน์ โดัยม่บริกิ�รดัังต่อำไปน่� 

1)	 บริัการัค้นเร่ั�องทางวิิช้าการัและบริัการัข้้อมูลตาม
ควิามต้องการัข้องผู้่ผู้่ใช้้บริัการั

เป็นบริกิ�รช่วิยกิ�รคุ้นคุว้ิ�ข้ีอำม้ลัต�มคุำ�ขีอำ หร่อำบริกิ�ร
ข้ีอำม้ลัต�มคุวิ�มตอ้ำงกิ�ร สัำ�หรบัผ้้ผ้้ใช้บริกิ�รท่ี่�ม�ติดัต่อำผ้้ใช้บริกิ�ร
ด้ัวิยตนเอำง ที่�งโที่รศัพัท์ี่ แลัะอ่ำเมลั เอำกิสั�รท่ี่�ให้บริกิ�ร ได้ัแก่ิ 
หนังส่ัอำอ้ำ�งอิำง วิ�รสั�รสั�ระสัังเขีป วิ�รสั�รวิิช�กิ�ร เอำกิสั�รภ�ษ�
ไที่ย เอำกิสั�รสิัที่ธิบัตร เอำกิสั�รม�ตรฐ�น เอำกิสั�รที่�งกิ�รคุ้� ฯลัฯ

บริ์การ์ หน�วยน่บ จำานวน

บรกิิ�รคุ้นเร่่อำง เร่่อำง 1,883
ติดัต่อำดั้วิยตนเอำง เร่่อำง 1,866
ติดัต่อำที่�งโที่รศัพัที่์ เร่่อำง 9
ติดัต่อำที่�งอำ่เมลั เร่่อำง 8
บรกิิ�รขี้อำม้ลัต�มคุวิ�มต้อำงกิ�ร ร�ย 4,905

2)	บริัการัตดิ้ตามสารัสนเทศทนัสมยัเฉพัาะเรั่�องเฉพัาะ
รัาย	(Selective	Dissemination	of	Information	Service	:	
SDI)	(http://siweb.dss.go.th/sdi/)

เปน็บริกิ�รติดัต�มสั�รสันเที่ศทัี่นสัมัยจ�กิแหล่ังสั�รสันเที่ศ
ฉบับใหม่ล่ั�สุัดัได้ัแก่ิ วิ�รสั�รวิิช�กิ�ร วิ�รสั�รสั�ระสัังเขีป แลัะฐ�น
ข้ีอำม้ลัต่�งๆ ท่ี่�สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ บอำกิรับ โดัยม่วัิตถุประสังค์ุเพ่ั�อำช่วิยผ้้
ผ้้ใช้บรกิิ�รตดิัต�มสั�รสันเที่ศที่นัสัมยัด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตรแ์ลัะเที่คุโนโลัย่ 
ภ�ยใต้หัวิเร่�อำงแลัะขีอำบข่ี�ยท่ี่�ผ้้ผ้้ใช้บริกิ�รกิำ�หนดั ในป ี2561 ม่ผ้้ผ้้
ใช้บริกิ�ร SDI จ�กิภ�คุรัฐแลัะภ�คุอุำตสั�หกิรรมจำ�นวิน 19 ร�ย โดัย
ม่หัวิเร่�อำง/คุำ�คุ้นท่ี่�ใช้ในกิ�รติดัต�ม 81 เร่�อำง เช่น Biochar, Aluminum 
chlorohydrate (ACH), terbuthylazine, Combretaceae จ�กิ
แหลัง่ท่ี่�ใช้ในกิ�รตดิัต�ม ไดัแ้ก่ิ ฐ�นขีอ้ำม้ลั ScienceDirect แลัะหน�้
สั�รบัญวิ�รสั�ร เช่น Tappi Journal, Paper 360°

กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศเฉพั�ะที่�ง ที่ำ�หน�้ท่ี่�ในกิ�รจดััที่ำ�สั�รสันเที่ศเฉพั�ะที่�งดั�้นวิิที่ย�ศ�สัตรแ์ลัะเที่คุโนโลัย่แลัะเผยแพัรส่ั�รสันเที่ศ 
ทัี่�งในร้ปส่ั�อำสิั�งพิัมพ์ั ส่ั�อำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัผ่�นระบบเคุร่อำข่ี�ยอิำนเที่อำร์เน็ต เพ่ั�อำเพิั�มศักิยภ�พักิ�รเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่แลัะม่กิ�รนำ�ไปใช้ประโยชน์อำย่�งคุุ้มคุ่� บริกิ�รสั�รสันเที่ศวิิช�กิ�รด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ เพ่ั�อำให้ม่กิ�รนำ�ข้ีอำม้ลัไปใช้
ประโยชน์ ติดัต�มคุวิ�มก้ิ�วิหน้�ขีอำงวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่เพ่ั�อำเพิั�มประสิัที่ธิภ�พัในกิ�รให้บริกิ�ร ผลักิ�รดัำ�เนินง�นม่ดัังน่�

5.3.2 เพิ�มศ่กยภูาพการิเข้าถึงสาริสนเทั่ศวิทั่ยาศาสตุร์ิ
แลุ่ะเทั่คโนโลุ่ยี

ติด้ตามและเผ่ยแพัร่ัสารัสนเทศทันสมัยจิากแหล่ง
สารัสนเทศทั�งในปรัะเทศและต่างปรัะเทศ

การ์ดำาเนินงาน ผู้ลงาน 
(เร่์�อง)

1) ติดต�มและเผยแพร่ส�รสนเที่ศทัี่นสมัยจำ�กแหล่งส�รสนเที่ศทัี่�งในประเที่ศ
และต่�งประเที่ศ

 - บุที่คว�มว�รส�ร / อ่�นวิเคร�ะห์เพื�อจัำดที่ำ�แฟม้ข้อมูลเฉพ�ะ
เรื�อง

311

 - ติดประก�ศบุที่คว�มท่ี่�น่�สนใจำ 81

 - เอกส�รสิที่ธิบัุตร อ่�นวิเคร�ะห์และสรุปเรื�องสิที่ธิบัุตรท่ี่�น�่สนใจำ 4

 - เอกส�รม�ตรฐ์�น กฎระเบุ่ยบุ ข้อบัุงคับุท่ี่�น่�สนใจำเผยแพร่ผ่�น
เว็บุไซัต์

434

2) รวบุรวมและประมวลส�รสนเที่ศพร้อมใช้้ง�น

 - จัำดที่ำ�แฟม้ประมวลส�รสนเที่ศเฉพ�ะเรื�อง 8

 - จัำดที่ำ�แฟม้ประมวลส�รสนเที่ศพร้อมใช้้ 4

3) ก�รจัำดที่ำ�ส�ระสังเขป

 - บุที่คว�มน่�สนใจำด้�นวิที่ย�ศ�สตร์และเที่คโนโลย่ภ�ษ�ต่�ง
ประเที่ศเปน็ภ�ษ�ไที่ย

15

 - ข้อมูลเก่�ยวกับุวัสดุเหลือทิี่�งภ�ษ�ต่�งประเที่ศเปน็ภ�ษ�ไที่ย 10

 - จัำดที่ำ�ส�ระสังเขปภ�ษ�ไที่ยจำ�กแฟม้ประมวลส�รสนเที่ศเฉพ�ะ
เรื�อง

382

4) จัำดที่ำ�ฐ์�นข้อมูลส�รสนเที่ศเฉพ�ะเรื�องเพื�อเผยแพร่บุนเว็บุไซัต์ 8,251

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    43



ชี้่�อิฐานข้อิมูลุ่ แลุ่ะ URL ริายลุ่ะเอิียดำ ผลุ่การิดำำาเนินงานปี 2561/ 
จำานวนเริ่�อิงทั่่้งหมดำ/ตุ่วอิย�างเริ่�อิง

สถิตุิกา 
ริเข้าใชี้้

ฐ�นขี้อำม้ลัแนะนำ�สัิที่ธิบัตรเร่่อำงที่่่น่�สันใจ 
(Patent gallery) http:// siweb.dss.
go.th/ patent/gallery/gallery_list.asp

ฐ�นข้ีอำม้ลัเที่คุโนโลัย่ที่่่น่�สันใจจ�กิเอำกิสั�ร
สัิที่ธิบัตรประเที่ศต่�งๆ

4 เร่่อำง/305 เร่่อำง

คุร่มติดัฟันปลัอำมที่่่ม่สั่วินผสัมขีอำงสั�รกิัดัจ�กิใบวิ่�น
ห�งจรเขี้

กิ�รเผ�ผนกึิที่่่อำุณหภ้มิต่ำ�สัำ�หรับผลัิตเซร�มิกิแลัะวิัสัดัุ
คุอำมพัอำสิัต

1,400

ฐ�นขี้อำม้ลับที่คุวิ�มน่�สันใจ http://siweb.
dss.go.th/article/

รวิบรวิมบที่คุวิ�มที่่่น่�สันใจเพั่่อำติดัต�ม
คุวิ�มกิ้�วิหน้�ดั้�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ โดัยคุัดัเลั่อำกิบที่คุวิ�มจ�กิ
วิ�รสั�รวิิช�กิ�รภ�ษ�ต่�งประเที่ศแลัะจดัั
ที่ำ�บที่คุัดัย่อำภ�ษ�ไที่ย

15 เร่่อำง/1,811 เร่่อำง

กิ�รปรับปรุงดั้�นคุวิ�มปลัอำดัภัยในโรงหลัอำมโดัยกิ�รใช้
เคุร่่อำงกิลัอัำจฉริยะ

วิิที่ย�กิ�รขี้อำม้ลั : คุวิ�มที่้�ที่�ยแลัะที่ิศที่�ง

15,701

ฐ�นขี้อำม้ลัประมวิลัสั�รสันเที่ศเฉพั�ะเร่่อำง 
http://siweb.dss.go.th/compiled/

ฐ�นข้ีอำม้ลับรรณ�นุกิรมแลัะบที่คุัดัย่อำ
เฉพั�ะเร่่อำงใดัเร่่อำงหนึ่ง โดัยกิำ�หนดั
ขีอำบเขีตกิ�รสั่บคุ้นภ�ยใต้หวัิเร่่อำงที่่่
เกิ่่ยวิขี้อำง ซึ่งผ้้ผ้้ใช้บริกิ�รสั�ม�รถติดัต�ม
เอำกิสั�รฉบับเต็ม (Full text) ไดั้จ�กิแฟ้ม
ประมวิลัสั�รสันเที่ศเฉพั�ะเร่่อำง 

8 เร่่อำง 385 ระเบ่ยน/135 เร่่อำง 8,199 ระเบ่ยน

CF113 อำะโวิกิ�โดั : ผลัิตภัณฑ์์แลัะกิ�รแปรร้ป (49 
ระเบ่ยน)

CF112 มะมว่ิง : ผลัิตภัณฑ์์แลัะกิ�รแปรร้ป (36 
ระเบ่ยน)

5,867

ฐ�นขี้อำม้ลัประมวิลัสั�รสันเที่ศพัร้อำม
ใช้ http://siweb.dss.go.th/repack/ 
repack_list.asp

 

รวิบรวิมขี้อำม้ลัที่่่น่�สันใจในปัจจุบันแลัะ
เร่ยบเร่ยงให้อำย้่ในร้ปแบบที่่่ง่�ยแกิ่กิ�ร
ที่ำ�คุวิ�มเขี้�ใจ เพั่่อำกิ�รเขี้�ถึงสั�รสันเที่ศ
ที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ไดั้
อำย่�งสัะดัวิกิพัร้อำมใช้ 

4 เร่่อำง/46 เร่่อำง

IR 47 ขี้�วิโพัดั (Corn)

IR 46 กิ�รเลั่อำกิใช้ป้นซ่เมนต์แลัะม�ตรฐ�นกิ�รที่ดัสัอำบ 
(Cement Selection and Testing Standards)

2,502

ฐ�นขี้อำม้ลักิฎหม�ย ระเบ่ยบ ขี้อำบังคุับขีอำง
ไที่ยดั้�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 

http://siweb.dss.go.th/standard/
rachakitja/show_list_kitja.asp

รวิบรวิมกิฎหม�ย ระเบ่ยบ ขี้อำบังคุับที่่่
น่�สันใจขีอำงไที่ยดั้�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะ
เที่คุโนโลัย่ โดัยคุัดัเลั่อำกิจ�กิร�ชกิิจจ�นุ
เบกิษ� ประเภที่ กิ ฉบับกิฤษฎ่กิ� แลัะ
ประเภที่ ง ฉบับประกิ�ศแลัะง�นที่ั่วิไป 
เช่น ประกิ�ศกิระที่รวิงสั�ธ�รณสัุขี 
ประกิ�ศกิระที่รวิงอำุตสั�หกิรรม

434 เร่่อำง/4,580 เร่่อำง

ประกิ�ศกิระที่รวิงเกิษตรแลัะสัหกิรณ์ เร่่อำง กิำ�หนดั
ม�ตรฐ�นสัินคุ้�เกิษตร : ไหมอำินที่ร่ย์ เลั่ม 1 : รังไหม 
รังไหม แผ่นใยไหม แลัะเสั้นไหม

ประกิ�ศคุณะกิรรมกิ�รสัิ่งแวิดัลั้อำมแห่งช�ติ เร่่อำง 
กิำ�หนดัม�ตรฐ�นคุุณภ�พัน้ำ�ที่ะเลั

6,328

ฐ�นขี้อำม้ลับริกิ�รคุ้นเร่่อำงบนเวิ็บไซต์ 

http://siweb.dss.go.th/information

รวิบรวิมคุำ�ถ�มจ�กิเร่่อำงที่่่ม่ผ้้สันใจคุ้นคุวิ้�
พัรอ้ำมคุำ�ตอำบ แลัะระบุแหลั่งอำ้�งอิำง/
ร�ยกิ�รเอำกิสั�รที่่่สั่บคุ้นไดั้ ซึ่งผ้้สันใจ
สั�ม�รถผ้้ใช้บริกิ�รเอำกิสั�รฉบับเต็มขีอำง
ร�ยกิ�รเอำกิสั�รอำ้�งอำิงไดั้ แลัะจดััที่ำ� 

“คุำ�ถ�มน่้ม่คุำ�ตอำบ” รวิบรวิมคุำ�ถ�ม-คุำ�
ตอำบจ�กิผ้้ผ้้ใช้บรกิิ�ร นำ�เสันอำเน้่อำห�คุำ�
ตอำบโดัยย่อำพัร้อำมระบุเอำกิสั�รที่่่ไดั้เพั่่อำเป็น
แนวิที่�งในกิ�รสั่บคุ้นต่อำไป

120 เร่่อำง/1,307 เร่่อำง

เช่อำกิที่่่นำ�ม�ใช้ในกิ�รกิระโดัดับันจ่้จัมพั์ที่ำ�ม�จ�กิวัิสัดัุ
ใดั

กิ�รเหม็นห่นขีอำงน้ำ�มันมะพัร้�วิเกิิดัจ�กิสั�เหตุใดั

20,302

ฐ�นขี้อำม้ลัวิัสัดุัเหลั่อำที่ิ้ง http://siweb.dss.
go.th/recycle/

 

รวิบรวิมขี้อำม้ลัที่่่น่�สันใจเกิ่่ยวิกัิบวิัสัดัุ
เหลั่อำที่ิ้งจ�กิอำุตสั�หกิรรม กิ�รเกิษตร ขียะ
ชุมชน กิ�รจดัักิ�รแลัะนำ�ไปใช้ประโยชน์ 
เพั่่อำเป็นแหลั่งขี้อำม้ลัใน กิ�รศึกิษ�คุ้นคุวิ้�
แกิ่นักิวิิจัย ผ้้ประกิอำบกิ�ร แลัะกิระตุ้น
ให้นำ�วิัสัดัุเหลั่อำที่ิ้งม�ใช้ประโยชน์ ช่วิย
เพัิ่มม้ลัคุ่�ขีอำงวิัสัดุัเหลั่อำที่ิ้ง ลัดัปัญห�สัิ่ง
แวิดัลั้อำมที่่่เกิิดัจ�กิวิัสัดัุเหลั่อำที่ิ้ง โดัยคุัดั
เลั่อำกิขี้อำม้ลัจ�กิแหลั่งต่�งๆ เช่น เอำกิสั�ร
สัิที่ธิบัตร บที่คุวิ�มวิ�รสั�ร

10 เร่่อำง/372 เร่่อำง

เศษเหลั่อำที่ิ้งจ�กิผักิแลัะผลัไม้ : กิ�รสักัิดัสั�รอำอำกิฤที่ธิ์
ที่�งช่วิภ�พัแลัะกิ�รนำ�ไปใช้ประโยชน์

พัอำลิัเอำสัเที่อำร์พัอำลิัอำอำลัจ�กิพัอำลิัเมอำร์ร่ไซเคุิลัแลัะขียะ
อำย่�งขีวิดัเคุร่่อำงดั่่มพัลั�สัติกิ

3,733

รวิม 595 เร่่อำง/8,251 เร่่อำง 56,263
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5.4 กลุ่มุสำารสำน้เทศูอิเล็กทรอนิ้กส์ำ (สำอ.)

กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั ได้ัพััฒน�กิ�รให้บริกิ�รสั�รสันเที่ศแบบอำอำนไลัน์ในร้ปแบบไฟล์ัอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั โดัยให้บริกิ�รผ่�น
ที่�งเว็ิบไซต์ขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ (http://siweb.dss.go.th) บนเคุร่อำขี่�ย Internet แลัะ Intranet เพ่ั�อำให้ผ้้ใช้บริกิ�รทัี่�งภ�ยในกิรม
วิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร (วิศ.) แลัะจ�กิภ�ยนอำกิสั�ม�รถเข้ี�ถึงแลัะส่ับคุ้นสั�รสันเที่ศ ส่ับคุ้นฐ�นข้ีอำม้ลัอำอำนไลัน์ แลัะใช้บริกิ�รข้ีอำม้ลัต่�งๆ ท่ี่�
อำย่้ในร้ปแบบไฟล์ัอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัได้ัอำย่�งสัะดัวิกิ รวิดัเร็วิ แลัะทัี่นต่อำเหตุกิ�รณ์ โดัยไม่จำ�กัิดัเวิลั�แลัะสัถ�นท่ี่� ที่�งกิลุ่ัมฯ จึงได้ันำ�สิั�งพิัมพ์ั
ประเภที่ต่�งๆ ที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ม�จัดัที่ำ�ให้อำย่้ในร้ปแบบไฟล์ัอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั พััฒน�ระบบจัดัเก็ิบแลัะกิ�รเข้ี�ถึง รวิม
ถึงกิ�รบริห�รจัดักิ�รระบบห้อำงสัมุดัอัำตโนมัติ เพ่ั�อำให้บริกิ�รส่ับคุ้นร�ยกิ�รที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ แลัะรอำงรับกิ�รให้
บริกิ�รหนังส่ัอำอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (e-book) อ่ำกิทัี่�งพััฒน�เว็ิบไซต์/ ฐ�นข้ีอำม้ลัเพ่ั�อำสันับสันุนกิ�รบริห�รจัดักิ�รภ�ยในสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ แลัะเพ่ั�อำ
สันับสันุนง�นยุที่ธศ�สัตร์ขีอำง วิศ. นอำกิจ�กิน่�ยังปรับปรุงร้ปแบบแลัะกิ�รเข้ี�ถึงสั�รสันเที่ศให้สัะดัวิกิแลัะรวิดัเร็วิขึี�นอำย่�งต่อำเน่�อำง 

5.4.1 งานพ่ฒนา/ ปร่ิบปร่ิงฐานข้อิมูลุ่
ในป ี 2561 กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั ได้ัพััฒน�ฐ�นข้ีอำม้ลั/ เว็ิบไซต์เพ่ั�อำสันับสันุนง�นยุที่ธศ�สัตร์ขีอำง วิศ. จำ�นวิน 2 

เว็ิบไซต์ ดัังน่�

เว็ิบไซต์แจ้งเต่อำนเอำกิสั�รม�ตรฐ�น ASTM ฉบับใหม่

จัดัที่ำ�ขึี�นเพ่ั�อำใหบ้ริกิ�รแจ้งเต่อำนเอำกิสั�รม�ตรฐ�น ASTM ฉบบัท่ี่�ม่กิ�รปรบัปรงุให้แกิผ้้่ใช้บรกิิ�รขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ สั�ม�รถเขี�้
ถึงได้ัจ�กิ http://siweb.dss.go.th/alert

เว็ิบไซต์ห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิ (Green Library)

จัดัที่ำ�ขึี�นเพ่ั�อำจัดัเก็ิบแลัะรวิบรวิมขี้อำม้ลัผลักิ�รดัำ�เนินง�นต�มเกิณฑ์์ม�ตรฐ�นห้อำงสัมุดัส่ัเข่ียวิขีอำงสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ รวิมถึงเผย
แพัร่สั�รสันเที่ศ แลัะประช�สััมพัันธ์กิิจกิรรมต่�งๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวิข้ีอำง สั�ม�รถเข้ี�ถึงได้ัจ�กิ http://lib1.dss.go.th/greenlib

นอำกิจ�กิน่�ยังม่กิ�รปรับปรุงเว็ิบเพัจ/ โคุรงสัร้�งฐ�นข้ีอำม้ลั/ เว็ิบไซต์ อ่ำกิจำ�นวิน 13 ฐ�น/ เว็ิบไซต์ แยกิต�ม

ประเภที่ฐ�นข้ีอำม้ลั ดัังน่�

ปริะเภูทั่ฐานขอ้ิมูลุ่ ฐานข้อิมูลุ่/ เว็บไซตุ์

ฐ�นขี้อำม้ลับรรณ�นุกิรม สัิ่งพัิมพั์ สัที่. - ฐ�นข้ีอำม้ลับรรณ�นุกิรมสั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่
ฐ�นขี้อำม้ลัม�ตรฐ�น - ฐ�นขี้อำม้ลัเกิ่่ยวิกัิบม�ตรฐ�น (Standard Collection)

ฐ�นขี้อำม้ลัเคุร่อำขี่�ย - เวิ็บไซต์ศ้นย์ประสั�นง�นสั�รนิเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ (ศปวิ.) 

ฐ�นขี้อำม้ลัเอำกิสั�รฉบับเต็มขีอำง วิศ. - ฐ�นข้ีอำม้ลัสั่่อำสัิ่งพัิมพั์ที่่่ผลิัตโดัยกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร
ฐ�นขี้อำม้ลักิิจกิรรมพัิเศษ - ฐ�นข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร วิศ.

ฐ�นขี้อำม้ลัเพั่่อำสันับสันุน

ภ�รกิิจขีอำง วิศ.

- ฐ�นข้ีอำม้ลัระบบง�นลั้กิคุ้�สััมพัันธ์

- ฐ�นขี้อำม้ลัระบบเอำกิสั�รคุุณภ�พั วิศ.

- ฐ�นข้ีอำม้ลัระบบบันที่ึกิข้ีอำคุิดัเห็นจ�กิผ้้ใช้บริกิ�ร

- เวิ็บไซต์ Intranet สัที่.

- ฐ�นขี้อำม้ลัส่ังเสัริมแลัะยกิระดัับคุุณภ�พัสัินคุ้� OTOP

- เวิ็บไซต์ KM วิศ.

- เวิ็บไซต์ศ้นย์เช่่ยวิช�ญดั้�นแกิ้วิ

- เวิ็บไซต์ Science eBook

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    45



5.4.2 งานบริิการิ/ งานตุามภูาริกิจ
กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั ม่ผลักิ�รดัำ�เนินง�นต�มภ�รกิิจ ปงีบประม�ณ 2561 สัรุปได้ัดัังน่�

ภ�รกิจำ หน่วย ผลก�รดำ�เนินง�น

1. บุริก�รส�รสนเที่ศผ่�นเครือข่�ย

   1.1 ก�รเข้�ถึิงบุริก�รส�รสนเที่ศผ่�นเว็บุไซัต์ (http://siweb.dss.go.th ร�ย 94,922

   1.2 ก�รเข้�ถึิงบุริก�รฐ์�นข้อมูลออนไลน์/ e-book ร�ย 18,671

   1.3 เผยแพร่ร�ยช้ื�อเอกส�รใหม่ผ่�นที่�งเว็บุไซัต์ ครั�ง 12

   1.4 ปรับุปรุงและนำ�ข้อมูลเข้�ฐ์�นข้อมูลเฉพ�ะเรื�อง เรื�อง 455 

   1.5 ปรับุปรุงรูปแบุบุและโครงสร้�งเว็บุไซัต์ ครั�ง 502 

2 งานพ่ฒนาริะบบสาริสนเทั่ศเพ่�อิการิบริิการิ

  2.1 เพิ�มข้อมูล/ ปรับุปรุงและพัฒน�ฐ์�นข้อมูลเผยแพร่ส�รสนเที่ศทัี่นสมัยผ่�นเว็บุไซัต์เพิ�มข้อมูล/  
       คำ�สำ�คัญในฐ์�นข้อมูล สื�อสิ�งพิมพ์  ท่ี่�ผลิตโดยกรมวิที่ย�ศ�สตร์บุริก�ร

เรื�อง 478 

  2.2 บุที่คว�มวิที่ยุกระจำ�ยเส่ยง เรื�อง 12 

  2.3 บุที่คว�ม ส�ระน่�รู้ เรื�อง 10 

  2.4 บุที่คว�มว�รส�รกรมวิที่ย�ศ�สตร์บุริก�ร เรื�อง 41

3 การิจ่ดำทั่ำาข้อิมูลุ่ดิำจิท่ั่ลุ่

  3.1 จัำดที่ำ�ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบุบุดิจิำทัี่ล e-book/ e-journal เล่ม 2,071

  3.2 จัำดเตร่ยมไฟล์ e-book เพื�อให้บุริก�รบุน Science eBook Application เล่ม 102

4 งานพ่ฒนาขีดำความสามาริถขอิงบ่คลุ่ากริ วศ. แลุ่ะ สทั่. ด้ำานเทั่คโนโลุ่ยีแลุ่ะสาริสนเทั่ศ คร่ิ�ง 7

  - ระบุบุก�รสืบุค้นออนไลน์ (OPAC)

  - ระบุบุง�นลงร�ยก�รบุรรณี�นุกรม (Cataloging)

  - ระบุบุง�นบุริก�รยืมคืน (Circulation) 

  - ระบุบุง�นจัำดซืั�อจัำดห� (Aquisition)

  - ระบุบุว�รส�รและสิ�งพิมพ์ต่อเนื�อง (Serial Control)

  - ระบุบุง�นผู้ดูแลระบุบุ (Administrator)

  - คว�มรู้ IT เบืุ�องต้น ในก�รปฏิิบัุติง�นของ สที่.

กิลุ่ัมส่ังเสัริมสั�รสันเที่ศ ม่ภ�รกิิจด้ั�นง�นบริกิ�รแลัะส่ังเสัริมกิ�รใช้สั�รสันเที่ศผ่�นกิิจกิรรมเผยแพัร่ประช�สััมพัันธ์ร้ปแบบ
ต่�งๆ ในป ี2561 ม่ผลักิ�รดัำ�เนินง�นดัังน่�

5.5.1 ด้ั�นง�นบริกิ�รสั�รสันเที่ศ ปรับปรุงพ่ั�นท่ี่�บริกิ�รเพ่ั�อำให้เอ่ำ�อำต่อำกิ�รเปน็แหล่ังเร่ยนร้้รวิมถึงกิ�รส่ังเสัริมให้ผ้้ใช้บริกิ�รได้ั
ตระหนกัิแลัะเหน็คุวิ�มสัำ�คุญัขีอำงกิ�รเขี�้ถึงสั�รสันเที่ศคุวิบคุ่้ไปกิบักิ�รอำนรัุกิษ์พัลัังง�นแลัะสิั�งแวิดัลัอ้ำม ปรับปรงุพ่ั�นท่ี่�ท่ี่�ไมถ้่กิใช้ง�น ให้
ม่กิ�รใช้ประโยชน์ จัดัมุมบริกิ�รสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ มุมบริกิ�รศ้นย์บริกิ�รข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รร�ชกิ�รขีอำง วิศ. เพ่ั�อำให้
ประช�ชนสั�ม�รถเข้ี�ม�ส่ับคุ้นข้ีอำม้ลัได้ัสัะดัวิกิ ปรับปรุงขัี�นตอำนกิ�รให้บริกิ�รเพ่ั�อำให้ได้ัม�ตรฐ�นต�มระบบคุุณภ�พั ISO 9001 ประมวิลั
ผลัแลัะวิิเคุร�ะห์ข้ีอำม้ลัคุวิ��มต้อำงกิ�รแลัะกิ�รใช้บริกิ�รห้อำงสัมุดัเพ่ั�อำนำ�ม�ปรับปรุงพััฒน�ง�นห้อำงสัมุดั ซึ�งผลักิ�รดัำ�เนินง�นในป ี2561  
ได้ันำ�เสันอำในภ�พัรวิมง�นบริกิ�ร สัที่.ในแต่ลัะส่ัวินท่ี่�ได้ัร�ยง�น

5.5.2 ด้ั�นกิ�รส่ังเสัริมกิ�รใช้สั�รสันเที่ศ จัดักิิจกิรรมต่�งๆ ดัังน่�

  - นิที่รรศกิ�ร จำ�นวิน 1 คุรั�ง

  - อำอำกิบ้ธนำ�เสันอำง�นบริกิ�ร จำ�นวิน 5 คุรั�ง

  - จัดักิิจกิรรมส่ังเสัริมกิ�รเร่ยนร้้วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ส่้ัโรงเร่ยนในชุมชน จำ�นวิน 1 คุรั�ง ณ โรงเร่ยนวัิดับ�งเ 
พัลิัง (คุงสักุิลั ม�กิอุำทิี่ศ) จังหวัิดัพัระนคุรศร่อำยุธย� 

5.5 กลุ่มุส่ำงเสำริมุสำารสำน้เทศู (สำร.)
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ส่วนท่ี่� 6
ศููน้ย์์ป็ระสำาน้งาน้สำารนิ้เทศูสำาขีาวิิทย์าศูาสำตร์และเทคโน้โลยี์

ศ้นย์ประสั�นง�นสั�รนิเที่ศสั�ขี�วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ (ศปวิ.) เปน็เคุร่อำข่ี�ยคุวิ�มร่วิมม่อำกิ�รให้บริกิ�รสั�รสันเที่ศเฉพั�ะ
ที่�งด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่แก่ิ บุคุลั�กิรทัี่�งภ�ยในแลัะภ�ยนอำกิหน่วิยง�น รวิมทัี่�งผ้้ใช้บริกิ�รทัี่�วิไป โดัยม่สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์
สั�รสันเที่ศ วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร กิระที่รวิงกิ�รอุำดัมศึกิษ� วิิที่ย�ศ�สัตร์ วิิจัย แลัะนวัิตกิรรม เปน็หน่วิย
ง�นกิลั�ง  ที่ำ�หน้�ท่ี่�ประสั�นง�นระหว่ิ�งหน่วิยง�นสัม�ชิกิ ศปวิ. 

ปัจจุบัน ศปวิ. ม่สัม�ชิกิทัี่�งสิั�นจำ�นวิน 30 หน่วิยง�น ซึ�งม�จ�กิหน่วิยง�นภ�คุรัฐ ในสัังกัิดักิระที่รวิงกิ�ร อุำดัมศึกิษ� วิิที่ย�ศ�สัตร์ 
วิิจัย แลัะนวัิตกิรรม (20 แห่ง) กิระที่รวิงที่รัพัย�กิรธรรมช�ติแลัะสิั�งแวิดัล้ัอำม (1 แห่ง) กิระที่รวิงอุำตสั�หกิรรม (2 แห่ง) กิระที่รวิง
พั�ณิชย์ (1แห่ง) กิระที่รวิงพัลัังง�น (1 แห่ง) หน่วิยง�นภ�คุเอำกิชน (2 แห่ง) แลัะ สัม�คุมวิิช�ช่พัเฉพั�ะ (2 แห่ง) แลัะอำงค์ุกิรขีอำง
รัฐท่ี่�เปน็หน่วิยง�นอิำสัระ (1แห่ง) โดัยม่วัิตถุประสังค์ุ ดัังน่�

1. เพ่ั�อำใหบุ้คุคุลัทุี่กิกิลุ่ัมเป้�หม�ย สั�ม�รถเขี�้ถึงสั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร ์เที่คุโนโลัย่แลัะนวัิตกิรรมท่ี่� ต้อำงกิ�รไดัอ้ำย่�งสัะดัวิกิ 
รวิดัเร็วิ 

2. เพ่ั�อำให้สั�รสันเที่ศท่ี่�ม่ให้บริกิ�รในเคุร่อำข่ี�ย ศปวิ. ทัี่�งสั�รสันเที่ศ ทัี่�งในประเที่ศแลัะต่�งประเที่ศได้ัม่ กิ�รใช้ประโยชน์
อำย่�งคุุ้มคุ่�ท่ี่�สุัดั ประหยัดังบประม�ณขีอำงประเที่ศ 

3. เพ่ั�อำให้สั�ม�รถใช้ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศร่วิมกัินระหว่ิ�งเคุร่อำข่ี�ย ศปวิ. อำย่�งคุุ้มคุ่�ท่ี่�สุัดั แลัะประหยัดั งบประม�ณขีอำง
ประเที่ศ 

4. เพ่ั�อำส่ังเสัริมให้เคุร่อำข่ี�ย ศปวิ. สังวินรักิษ�ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศท่ี่�ห�ย�กิขีอำงอำงค์ุกิร

6.1 ผลุ่การิดำำาเนินงานตุามแผนย่ทั่ธีศาสตุร์ิ ศปว.
ย่ทั่ธีศาสตุร์ิทีั่� 1 : พ่ฒนาริะบบสาริสนเทั่ศทั่างวชิี้าการิด้ำานวทิั่ยาศาสตุริ ์เทั่คโนโลุ่ย ีแลุ่ะนว่ตุกริริมขอิงปริะเทั่ศ
อิย�างย่�งย่น

			กลยุทธ์์	1.1	พััฒนารัะบบการัแลกเปลี�ยนข้้อมูลสารัสนเทศด้้าน	วิทน.	เพ่ั�อการัใช้้ปรัะโยช้น์อย่างยั�งย่น

										ตัวิชี้�วัิด้	1.1	รัะบบการัแลกเปลี�ยนข้้อมูลสารัสนเทศด้้าน	วิทน.	ข้องปรัะเทศ	โดัยจัดัประชุมบ้รณ�กิ�รคุวิ�มร่วิม
ม่อำด้ั�นบริกิ�รสั�รสันเที่ศ จำ�นวิน 3 คุรั�ง ดัังน่�

สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่   |    47



3) ประชุมคุณะที่ำ�ง�น ศปวิ. เม่�อำวัินท่ี่� 20 กิรกิฎ�คุม 2561 
ณ สัำ�นักิง�นพััฒน�วิิที่ย�ศ�สัตร์ แลัะเที่คุโนโลัย่แห่งช�ติ (STKS) 
สั�ระสัำ�คัุญขีอำงกิ�รประชุมห�ร่อำ สัรุปได้ัดัังน่� 

- เสันอำข้ีอำม้ลัแบบสัอำบถ�มเพ่ั�อำสัำ�รวิจคุวิ�มพัร้อำมแลัะ
สัถ�นะต่อำกิ�รแลักิเปล่ั�ยนข้ีอำม้ลัขีอำง หน่วิยง�น ศปวิ. สัำ�หรับกิ�ร
จัดัที่ำ�ระบบ Platform กิลั�ง ศปวิ. (Single window search) ม่
หน่วิยง�น ศปวิ.  ตอำบแบบสัอำบถ�ม จำ�นวิน 16 หน่วิยง�น 

- เสันอำช่�อำโดัเมนเวิ็บ Platform กิลั�ง ศปวิ. (Single 
window search) ให้หน่วิยง�น ศปวิ. ลังมติคัุดัเล่ัอำกิ 3 ร�ยช่�อำ คุ่อำ 
Thaisearch, Sticthaisearch แลัะ Sticsearch 

- เสันอำ (ร่�ง) แผนยุที่ธศ�สัตร์กิ�รดัำ�เนินกิิจกิรรมขีอำง
ศ้นย์ประสั�นง�นสั�รนิเที่ศสั�ขี� วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ (พั.ศ. 
2561-2563)

1) ประชุมคุณะที่ำ�ง�น ศปวิ. เม่�อำวัินท่ี่� 29 พัฤศจิกิ�ยน 
2560 ณ กิรมที่รัพัย์สิันที่�งปัญญ� (IP IDE Center) สั�ระสัำ�คัุญ
ขีอำงกิ�รประชุมห�ร่อำ สัรุปได้ัดัังน่�

- เสันอำ (ร่�ง) แผนยุที่ธศ�สัตร์กิ�รดัำ�เนินกิิจกิรรมขีอำง
ศ้นย์ประสั�นง�นสั�รนิเที่ศสั�ขี� วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ (พั.ศ. 
2561-2563) 

- ให้สัม�ชิกิตอำบข้ีอำม้ลัแบบสัอำบถ�มเพ่ั�อำสัำ�รวิจคุวิ�มพัร้อำม
แลัะสัถ�นะต่อำกิ�รแลักิเปล่ั�ยนข้ีอำม้ลัขีอำงหน่วิยง�น ศปวิ. สัำ�หรับ
เริ�มจัดัที่ำ�ระบบ Platform กิลั�ง ศปวิ. (Single window search)

2) ประชุมคุณะที่ำ�ง�นพััฒน�เว็ิบไซต์ ศปวิ. เม่�อำวัินท่ี่� 30 
พัฤษภ�คุม 2561 ณ สัำ�นักิหอำสัมดุัฯ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตรบ์รกิิ�ร (วิศ.) 
สั�ระสัำ�คัุญขีอำงกิ�รประชุมห�ร่อำ สัรุปได้ัดัังน่� 

- สัร้�ง Facebook fanpage ช่�อำ STIC Thai โดัยม่ Co-
admin ร่วิมกัิบ วิศ. 3 หน่วิยง�น คุ่อำ สัวิที่ช. สัสัน. แลัะ กิสัอำ.

- พิัจ�รณ�กิ�รที่ำ�ระบบตน้แบบ Single window search 
เพ่ั�อำนำ�เสันอำในท่ี่�ประชุม ศปวิ.ให้คุวิ�มเห็นชอำบ

- ให้สัม�ชิกิตอำบข้ีอำม้ลัแบบสัอำบถ�มเพ่ั�อำสัำ�รวิจคุวิ�มพัร้อำม
แลัะสัถ�นะต่อำกิ�รแลักิเปล่ั�ยนข้ีอำม้ลัขีอำงหน่วิยง�น ศปวิ. สัำ�หรับ
เริ�มจัดัที่ำ�ระบบ Platform กิลั�ง ศปวิ. (Single window search)

ตัวิชี้�วัิด้	 1.2	การัเข้้าถึึง/ใช้้ปรัะโยช้น์ข้้อมูลสารัสนเทศ	
วิทน.	ที�เผ่ยแพัร่ัสู่กลุ่มเป้าหมายร่ัวิมกัน	

โดัยกิ�รเผยแพัร่สั�รสันเที่ศ วิที่น. ผ่�นเว็ิบไซต์ ศปวิ. ( 
http://www.scitech.in.th) เพ่ั�อำประช�สััมพัันธ์ผลัง�น แลัะบริกิ�ร
ขีอำงสัม�ชิกิเคุร่อำข่ี�ย ศปวิ. นำ�สั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ัท่ี่�แต่ลัะ
หน่วิยง�นเปน็เจ้�ขีอำงลิัขีสิัที่ธิ� ให้บริกิ�ร ส่ับคุ้นผ่�น Science e-Book 
Application จำ�นวิน 17 เร่�อำง รวิมทัี่�งม่คุวิ�มร่วิมม่อำในกิ�รใช้
ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ ในกิ�รบริกิ�รจัดัห�ฉบับเต็ม (Fulltext) แลัะ
สั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั (Online) ระหว่ิ�งหน่วิยง�นสัม�ชกิิ ศปวิ.  
จำ�นวิน 634 แลัะ 1,449  เร่�อำง ต�มลัำ�ดัับ รวิมทัี่�งสิั�น 2,100 เร่�อำงุ

ย่ทั่ธีศาสตุร์ิทีั่� 2 : พ่ฒนาความริ�วมม่อิก่บช่ี้มชี้น/ส่งคม 
เพ่�อิการิเข้าถึงสาริสนเทั่ศ วทั่น. ให้เกิดำการิใช้ี้ปริะโยชี้น์
     กลุ่ย่ทั่ธ์ี 2.1 การิพ่ฒนาข้อิมูลุ่สาริสนเทั่ศ วทั่น.  
ทีั่�เหมาะสมก่บช่ี้มชี้น/ส่งคม

ตัวิชี้�วัิด้	 2.1	 บูรัณาการัควิามร่ัวิมม่อกับหน่วิยงานใน
ชุ้มช้น/สังคม เพ่ั�อำกิ�รเข้ี�ถึงแลัะใช้ประโยชน์จ�กิสั�รสันเที่ศ วิที่น. 
จำ�นวิน 1 กิิจกิรรม โดัยจัดักิิจกิรรมยกิระดัับโรงเร่ยนวัิดับ�งเพัลิัง 
(คุงสักิุลัม�กิอำุทิี่ศ) จังหวิัดั พัระนคุรศร่อำยุธย� เปน็แหลั่งเร่ยนร้้
วิิที่ย�ศ�สัตร์ เที่คุโนโลัย่แลัะสิั�งแวิดัล้ัอำม เม่�อำวัินท่ี่� 7 – 8 มิถุน�ยน 
2561

กิลัยุที่ธ์ 2.2 พััฒน�คุวิ�มร่วิมม่อำกัิบหน่วิยง�นภ�คุรัฐ/
เอำกิชน

ตัวิช่�วัิดั 2.2 กิิจกิรรมท่ี่�ส่ังเสัรมิกิ�รเขี�้ถึงสั�รสันเที่ศ วิที่น. 
ให้เกิิดักิ�รใช้ประโยชน์ แลัะเกิิดักิ�ร พััฒน�คุวิ�มร้้สั�รสันเที่ศแลัะ
กิ�รนำ�สั�รสันเที่ศไปประยุกิต์ใช้เพ่ั�อำกิ�รศึกิษ� คุ้นคุว้ิ� วิิจัย ในด้ั�น
ต่�งๆ ต่อำไป จำ�นวิน 5 กิิจกิรรม คุ่อำ 

      2.2.1 กิิจกิรรมเย่�ยมชมศ้นย์ให้คุำ�ปรึกิษ�ด้ั�นที่รัพัย์สิัน
ที่�งปัญญ�แลัะนวิัตกิรรม (IP IDE Center) กิรมที่รัพัย์สิันที่�ง
ปัญญ� (ที่ป.) เม่�อำวัินท่ี่� 29 พัฤศจิกิ�ยน 2560 ศ้นย์ IP IDE Center 
เน้นให้คุำ�ปรึกิษ� ผ้้ประกิอำบกิ�รวิิสั�หกิิจขีน�ดักิลั�งแลัะขีน�ดัย่อำม 
(SMEs) เขี�้ส่้ักิ�รเปน็ผ้ป้ระกิอำบกิ�รนวิตักิรรม (Innovation Driven 
Enterprise : IDE) ในเร่�อำงขีอำงที่รัพัย์สิันที่�งปัญญ�แลัะนวัิตกิรรม
แบบคุรบวิงจร ตั�งแต่กิ�รสัร้�งสัรรค์ุ กิ�รคุุ้มคุรอำงแลัะกิ�รใช้
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ประโยชน์ที่รัพัย์สิันที่�งปัญญ�ในเชิงพั�ณิชย์ เพ่ั�อำสัร้�งสัมรรถนะ
แลัะข่ีดัคุวิ�มสั�ม�รถ   ในกิ�รแข่ีงขัีนขีอำงผ้้ประกิอำบกิ�ร นำ�ประเที่ศ
ไปส่้ักิ�รขัีบเคุล่ั�อำนด้ัวิยเที่คุโนโลัย่ นวัิตกิรรม แลัะที่รัพัย์สิันที่�ง
ปัญญ�

2.2.2 กิิจกิรรมเย่�ยมชมฝ่่�ยบริกิ�รคุวิ�มร้ท้ี่�งวิิที่ย�ศ�สัตร์
แลัะเที่คุโนโลัย่ (STKS) สัำ�นักิง�นพััฒน�วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่
แห่งช�ติ (สัวิที่ช.) เม่�อำวัินท่ี่� 20 กิรกิฎ�คุม 2561 STKS ที่ำ�หน้�ท่ี่�
เปน็ทัี่�งห้อำงสัมุดักิลั�ง สัวิที่ช. แลัะหน่วิยง�นบริกิ�รเพ่ั�อำสัังคุมคุวิ�ม
ร้้ดิัจิทัี่ลัแบบเปดิั สัร้�งเวิท่ี่แลักิเปลั่�ยนคุวิ�มร้้ในอำินเที่อำร์เน็ต เพิั�ม
คุุณคุ่�กิ�รวิิจัย กิ�รเร่ยนร้้ ขีย�ยบริกิ�รส่้ัสัังคุมชนบที่แลัะผ้้ด้ัอำย
โอำกิ�สั รวิมทัี่�งสัร้�งแลัะขีย�ยโอำกิ�สับันทึี่กิคุวิ�มร้้วิิที่ย�ศ�สัตร์ใน
ภ้มิปัญญ�ไที่ยให้ปร�กิฎแก่ิ สั�ธ�รณะ ทุี่กิคุนเข้ี�ถึงคุวิ�มร้้แลัะใช้
ง�นได้ัสัะดัวิกิ

2.2.3 กิ�รสััมมน�ปฏิิบัติกิ�ร เร่�อำง “สั�รสันเที่ศดัจิิทัี่ลัแบบ
เปดิั เพ่ั�อำมุ่งส่้ั Thailand 4.0” เม่�อำวัินท่ี่� 17 กิรกิฎ�คุม 2561 ณ 
ห้อำงประชุมภ้มิบดิันที่ร์ ชั�น ๖ อำ�คุ�รสัถ�นศึกิษ�เคุม่ปฏิิบัติ กิรม
วิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร โดัยม่หน่วิยง�น ศปวิ. ร่วิมง�น 12 หน่วิยง�น 
ได้ัแก่ิ สันช. (ร่วิมจัดั) กิสัอำ. (ร่วิมจัดั) ที่ป. (วิิที่ย�กิร/ร่วิมจัดั) 
สัวิที่ช. (ร่วิมจัดั) มวิ. วิช. สัำ�นักิง�น กิสัที่ช. สัที่อำภ. พัพั. สัซ. สัมอำ. 
แลัะ ห้อำงสัมุดัสัต�งค์ุ คุณะวิิที่ย�ศ�สัตร์ มห�วิิที่ย�ลััยมหิดัลั

2.2.4 ง�นสััมมน�เชิงปฎิบัติกิ�ร เร่�อำง “สั�รสันเที่ศแบบ
เปดิัเพ่ั�อำอุำตสั�หกิรรม” สัำ�นักิหอำสัมุดัฯ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร โดัย
กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั ได้ัจัดัง�นสััมมน�เชิงปฎิบัติกิ�ร เร่�อำง 
“สั�รสันเที่ศเพ่ั�อำ ส่ังเสัริมศักิยภ�พัผ้้ประกิอำบกิ�รด้ั�นอำ�ห�ร” เม่�อำ
วัินท่ี่� 22 สิังห�คุม 2562 ณ โรงแรมโกิลัเด้ันซิต่� ระยอำง อำำ�เภอำ
เม่อำง ระยอำง จังหวัิดัระยอำง จัดัขึี�นเพ่ั�อำส่ังเสัริมแลัะสันบัสันุนให้เกิิดั
กิ�รนำ�ข้ีอำม้ลัคุวิ�มร้้ด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ผ่�นเที่คุโนโลัย่
แบบเปดิั ไปใช้เปน็แนวิที่�งในกิ�รพััฒน�ศักิยภ�พัทัี่�งด้ั�นกิ�รศึกิษ� 
คุ้นคุว้ิ� วิิจัย แลัะพััฒน� อุำตสั�หกิรรมให้เกิิดัประโยชน์ส้ังสุัดั เพ่ั�อำ
กิ�รพััฒน� เพิั�มม้ลัคุ่� แลัะเพิั�มข่ีดัคุวิ�มสั�ม�รถในกิ�รแขี่งขีันไดั้
อำย่�ง ยั�งย่นง�นน่�ได้ัรับเก่ิยรติจ�กิผ้้แที่น ศปวิ. คุ่อำ น�งสั�วินิศ�ชลั  
ศศ�นนท์ี่ นักิวิิช�กิ�รพั�ณิชย์ชำ�น�ญกิ�รพิัเศษ กิรมที่รัพัย์สิันที่�ง
ปัญญ� (ที่ป.) ร่วิมเสัวิน�ในหัวิข้ีอำ “สิัที่ธิบัตร ช่วิยสัร้�งแต้มต่อำ ใน
กิ�รผลิัตสิันคุ้�นวัิตกิรรมได้ั อำย่�งไร” 
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2.2.5 กิ�รจัดัง�น STI 2018 ศปวิ. ร่วิมจัดัง�น STI 2018 
ในง�น Inovation Thailand Week 2018 (ITE 2018) ณ ไบเที่คุ 
บ�งน� ระหว่ิ�งวัินท่ี่� 4 – 7 ตุลั�คุม 2561 (โดัย สัำ�นักิง�นนวัิตกิรรม
แห่งช�ติ (อำงค์ุกิ�รมห�ชน)  : สันช. เปน็เจ้�ภ�พัหลัักิ)  

      ง�น ITE 2018 จัดัขึี�นในร้ปแบบเที่ศกิ�ลันวัิตกิรรมเปน็
คุรั�งแรกิขีอำงประเที่ศ ระหว่ิ�งวัินท่ี่� 4 - 7 ตุลั�คุม 2561 ณ ฮอำลัล์ั 98 
ศ้นย์นิที่รรศกิ�รแลัะกิ�รประชุม ไบเที่คุ ซึ�งเป็นกิ�รบ้รณ�กิ�รคุวิ�ม
ร่วิมม่อำกัิบหน่วิยง�น ทุี่กิภ�คุส่ัวินขีอำงประเที่ศ ทัี่�งภ�คุรัฐ ภ�คุเอำกิชน 
ภ�คุสัถ�บันกิ�รศึกิษ� รวิมกิว่ิ� 230 หนว่ิยง�น ท่ี่�เก่ิ�ยวิขีอ้ำงตั�งแต่ กิ�ร
ให้ทุี่นวิิจัย กิ�รพััฒน�ทุี่นมนุษย์แลัะง�นวิิจัย กิ�รใช้ประโยชน์ง�นวิิจัย 
กิ�รสัร้�งสัรรคุ์นวัิตกิรรม เพ่ั�อำแสัดัง ศักิยภ�พัดั้�นนวิัตกิรรมขีอำง
ประเที่ศไที่ยอำย่�งเปน็ร้ปธรรม โดัยสัรุปผลักิ�รจัดัง�น ITE 2018 ท่ี่�ม่
ผ้้สันใจเข้ี�ร่วิมง�น ทัี่�งหมดักิว่ิ� 10,000 คุน

6.2 การิดำำาเนินงานขอิง สทั่. ในการิทั่ำาหน้าทีั่�เป็นศูนย์ปริะสานงาน ศปว. ได้ำดำำาเนินการิกิจกริริมตุ�างๆ ในปีทีั่� 2561 
ด่ำงนี�
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ส่วนท่ี่� 7
 ศููน้ย์์ข้ีอมูุลข่ีาวิสำารขีองราชการ กรมุวิิทย์าศูาสำตร์บริการ

ศ้นย์ข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ได้ัจัดัแสัดังข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร ต�มม�ตร� 7 ม�ตร� 9 ต�มพั
ระร�ชบัญญัติข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร พั.ศ. 2540 ไว้ิให้ประช�ชนทัี่�วิไปสั�ม�รถเข้ี�ตรวิจด้ั ศึกิษ�คุ้นคุว้ิ� ณ “ศ้นย์กิ�รเร่ยนร้้แลัะ
ข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รร�ชกิ�ร กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร” ชั�น 1 อำ�คุ�รหอำสัมุดัวิิที่ย�ศ�สัตร์ ดัร. ตั�วิ ลัพั�นุกิรม แลัะ ชั�น 5 สัำ�นักิหอำสัมุดัแลัะศ้นย์
สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 

ในรอำบปงีบประม�ณ พั.ศ. 2561 ศ้นย์ข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�ร
ขีอำงร�ชกิ�รขีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ม่ผลักิ�รดัำ�เนินง�น 
ดัังน่�

7.1 พ่ฒนาศูนย์ข้อิมูลุ่ข�าวสาริขอิงริาชี้การิ กริม
วิทั่ยาศาสตุร์ิบริิการิ

กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�รได้ัจัดัสัรรงบประม�ณในกิ�ร
ปรับปรุงกิ�รจัดัแสัดังข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รฯ โดัยจัดัที่ำ�ห้อำงไว้ิให้บริกิ�ร
ประช�ชนเข้ี�ตรวิจด้ัข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รฯ ในช่�อำ “ศ้นย์กิ�รเร่ยนร้้แลัะ
ข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รร�ชกิ�ร กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร” จัดัแสัดังข้ีอำม้ลั
ข่ี�วิสั�รต�ม พัรบ. แลัะแบบคุำ�ร้อำงขีอำใช้บริกิ�รต่�งๆ พัร้อำมทัี่�ง
จัดัสิั�งอำำ�นวิยคุวิ�มสัะดัวิกิต�่งๆ เช่น สัถ�นท่ี่�ประชมุแลักิเปลั่�ยน
เร่ยนร้้ อุำปกิรณ์คุอำมพิัวิเตอำร์สัำ�หรับกิ�รส่ับคุ้นข้ีอำม้ลั ไว้ิให้บริกิ�ร
แก่ิประช�ชน ในศ้นย์กิ�รเร่ยนร้้ฯ แห่งน่�ไว้ิอำย่�งคุรบถ้วิน 

7.2 พ่ฒนาความรู้ิด้ำานข้อิมูลุ่ข�าวสาริขอิงริาชี้การิแก�
บ่คลุ่ากริ กริมวิทั่ยาศาสตุร์ิบริิการิ 

 สัำ�นักิง�นปลััดัสัำ�นักิน�ยกิรัฐมนตร่ โดัยสัำ�นักิง�น
คุณะกิรรมกิ�รข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงที่�งร�ชกิ�ร จัดัที่ำ�โคุรงกิ�ร
ฝ่กึิอำบรมแลัะที่ดัสัอำบคุวิ�มร้้คุวิ�มเข้ี�ใจเก่ิ�ยวิกัิบพัระร�ชบัญญัติ
ข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร พั.ศ. 2540 ขีอำงเจ�้หน้�ท่ี่�หนว่ิยง�น
ขีอำงรัฐ ปงีบประม�ณ พั.ศ. 2561 โดัยม่วัิตถุประสังค์ุเพ่ั�อำให้
เจ้�หน้�ท่ี่�หน่วิยง�นขีอำงรัฐม่คุวิ�มร้้คุวิ�มเข้ี�ใจในหลัักิกิ�รแลัะ
สั�ระสัำ�คัุญขีอำงพัระร�ชบัญญัติข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร พั.ศ. 
2540 ได้ัอำย่�งถ้กิต้อำงแลัะเปน็ไปต�มท่ี่�กิำ�หนดัไว้ิในกิฎหม�ย 

กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ม่ข้ี�ร�ชกิ�รขีอำงหน่วิยง�น

คุ่อำ น�ยวินัที่ ตะเภ�พังษ์ บรรณ�รักิษ์ปฏิิบัติกิ�ร สัำ�นักิหอำ
สัมุดัแลัะศ้นย์สั�รสันเที่ศวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ได้ัร่วิม
เข้ี�ฝ่กึิอำบรมแลัะที่ดัสัอำบคุวิ�มร้้คุวิ�มเข้ี�ใจเก่ิ�ยวิกัิบพัระร�ช
บัญญัติข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รฯ ประจำ�ป ี2561 เม่�อำวัินท่ี่� 7 ม่น�คุม 
2561 โดัยม่น�ยสัมพั�ศ นิลัพัันธ์ รอำงปลััดัสัำ�นักิน�ยกิรฐัมนตร่ 
เป็นประธ�น แลัะน�งภัคุพิัช� จันที่รศิริ ผ้้อำำ�นวิยกิ�รส่ัวิน
นโยบ�ยแลัะวิิเคุร�ะห์ สัำ�นักิง�นคุณะกิรรมกิ�รข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�ร
ขีอำงร�ชกิ�ร สัำ�นักิง�นปลััดัสัำ�นักิน�ยกิรัฐมนตร่ เปน็ผ้้บรรย�ย 
ณ ห้อำงประชุม 501 ชั�น 5 สัำ�นักิง�น กิ.พั.ร. เขีตดัุสิัต 
กิรุงเที่พัมห�นคุร 

7.3 พ่ฒนาการิบริิการิข้อิมูลุ่ข�าวสาริขอิงริาชี้การิ 
 จัดัระบบกิ�รบรกิิ�รขีอ้ำม้ลัข่ี�วิสั�รฯ ในร้ปส่ั�อำสิั�งพิัมพ์ั 

โดัยรวิบรวิมเอำกิสั�รแลัะข้ีอำม้ลัต�มพัระร�ชบัญญัติ
ข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร พั.ศ. 2540 ม�ตร� 7 ม�ตร� 9 
เช่น ม�ตร� 9 (8) ผลักิ�รพิัจ�รณ�จัดัซ่�อำจัดัจ้�งต�มแบบ 
สัขีร.1 เอำกิสั�รเก่ิ�ยวิกัิบกิ�รจัดัซ่�อำ/จัดัจ้�ง ต�มประกิ�ศคุณะ
กิรรมกิ�รข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร ระหว่ิ�งป ี2561 รวิมทัี่�ง
เอำกิสั�รเผยแพัรข่ีอำงกิรมวิิที่ย�ศ�สัตรบ์ริกิ�ร จัดัเข้ี�แฟ้มข้ีอำม้ลั 
แสัดังตัวิเล่ัม ม่ดััชน่ร�ยกิ�รข้ีอำม้ลัประจำ�แฟ้ม จำ�นวิน 3,184 
ร�ยกิ�ร เพ่ั�อำให้ประช�ชนสั�ม�รถเขี้�ตรวิจด้ัส่ับคุ้นไดั้อำย่�ง
สัะดัวิกิ

7.4  นำาข้อิมูลุ่ข�าวสาริฯ ให้บริิการิ ผ�านเว็บไซต์ุ 
โดัยประช�ชนทัี่�วิไปท่ี่�สันใจสั�ม�รถส่ับคุ้นข้ีอำม้ลัข้ีอำม้ลั

เก่ิ�ยวิกัิบหน่วิยง�น กิ�รบริห�รง�น กิฎระเบ่ยบ คุำ�สัั�ง ผ่�น
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เว็ิบไซต์กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร http://www.dss.go.th ประกิ�ศประกิวิดัร�คุ� สัอำบร�คุ� สัรุปผลักิ�รดัำ�เนินง�นจัดัซ่�อำจัดัจ้�งในรอำบ
เด่ัอำน ตุลั�คุม 2560-กัินย�ยน 2561 จำ�นวิน 3,184 ร�ยกิ�ร แลัะผลักิ�รดัำ�เนินง�นกิิจกิรรมต่�งๆ ข่ี�วิประช�สััมพัันธ์ จ�กิเว็ิบไซต์ขีอำง
หน่วิยง�น 

7.5 ชี้�อิงทั่างการิผู้ใช้ี้บริิการิข้อิมูลุ่ข�าวสาริ
ประช�ชนผ้้สันใจทัี่�วิไป สั�ม�รถผ้้ใช้บริกิ�รข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร วิศ. ได้ั 5 ช่อำงที่�ง ดัังน่�

1) ติดัต่อำขีอำรับข้ีอำม้ลัด้ัวิยตนเอำง ณ กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร 

2) ติดัต่อำผ้้ใช้บริกิ�รที่�งไปรษณ่ย์

 3) ส่ังคุำ�ผ้้ใช้บริกิ�รที่�งโที่รศัพัท์ี่/โที่รสั�ร (กิรณ่ข้ีอำม้ลัท่ี่�ขีอำม่จำ�นวินไม่ม�กิ) 

 4) ส่ังคุำ�ผ้้ใช้บริกิ�รที่�งอ่ำเมลั 

 5) ดั�วิน์โหลัดัขี้อำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ท่ี่�ต้อำงกิ�รไดั้ด้ัวิยตนเอำงจ�กิเวิ็บไซต์ http://www.dss.
go.th 

7.5 ผลุ่การิให้บริิการิ 
 กิ�รให้บริกิ�รศ้นย์กิ�รเร่ยนร้้แลัะข้ีอำม้ลัข่ี�วิสั�รขีอำงร�ชกิ�ร กิรมวิิที่ย�ศ�สัตร์บริกิ�ร ม่กิ�รให้บริกิ�รแนะนำ�ตอำบคุำ�ถ�มให้ขีอ้ำม้ลั

ที่�งโที่รศัพัท์ี่ ศ้นย์ร�ชกิ�รสัะดัวิกิ 7,560 คุรั�ง ที่�งอ่ำเมลั 116 คุรั�ง ผ้้เข้ี�ชมเว็ิบไซต์ http://www.dss.go.th จำ�นวิน 137,249 คุรั�ง 
แลัะม่กิ�รประช�สััมพัันธ์ข่ี�วิสั�ร วิศ. 152 เร่�อำง 

5.6 สถานทีั่�ติุดำตุ�อิขอิร่ิบข้อิมูลุ่ข�าวสาริ วศ.
ศูนย์การัเรีัยนรู้ัและข้้อมูลข่้าวิสารัรัาช้การั	กรัมวิิทยาศาสตร์ับริัการั	ชั้�น	1	อาคารัหอสมุด้วิิทยาศาสตร์ัฯ	

 โที่รศัพัท์ี่ : 0 2201 7255 โที่รสั�ร : 0 2201 7265 อ่ำเมลั: info@dss.go.th

ฝ่่ายปรัะช้าสัมพัันธ์์	สำานักงานเลข้านุการักรัม	กรัมวิิทยาศาสตร์ับริัการั	ชั้�น	1	อาคารั	ด้รั.ตั�วิ	ลพัานุกรัม

 โที่รศัพัท์ี่ : 0 2201 7097 โที่รสั�ร : 0 2201 7095 อ่ำเมลั: pr@dss.go.th
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ส่วนท่ี่� 8
การดำาเนิ้น้งาน้ใน้ระบบบริหารงาน้คุณภาพั 

ISO 9001 : 2015
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สำาน่กหอสมุ่่ดและศูนย์สาร์สนเทศวทิยาศาสตร์์และเทคโนโลย ีได้ดำาเนินงานในร์ะบบบร์หิาร์งานค่ณภาพ ISO 9001 ในขอบข�าย 
: การ์บริ์การ์หอสมุ่่ดและการ์บริ์การ์สาร์สนเทศวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ร์�วมุ่ก่บอีก 3 หน�วยงานค่อ พศ. ทช. และ สล. ตามุ่นโยบาย
ของ วศ. ซึ�งได้กำาหนดนโยบายค่ณภาพไว้ ด่งนี� “เป็น็องค์การ์ที�มุ่่�งมุ่่�นในการ์สร์้างความุ่เป็น็เลิศในการ์ให้บร์ิการ์ด้านวิทยาศาสตร์์ 
เทคโนโลยีและนว่ตกร์ร์มุ่ ที�มีุ่ค่ณภาพตามุ่มุ่าตร์ฐานสากล เพ่�อสร้์างความุ่พึงพอใจสูงส่ดแก�ผูู้้ใช้บริ์การ์” โดยนางอ่มุ่าพร์ ส่ขมุ่�วง อธิิบดี
กร์มุ่วิทยาศาสตร์์บริ์การ์ เมุ่่�อว่นที� 23 เด่อน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 ในกิ�รบริห�รง�นในระบบบริห�รง�นคุุณภ�พั ISO 9001 ขีอำง สัที่. ขีอำบข่ี�ย : กิ�รบริกิ�รหอำสัมุดัแลัะกิ�รบริกิ�รสั�รสันเที่ศ
วิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ให้เกิิดัประสิัที่ธิภ�พั ประสิัที่ธิผลั สัที่. ได้ักิำ�หนดัวัิตถุประสังค์ุคุุณภ�พัเชิงปริม�ณ แลัะเชิงคุุณภ�พั ในป ี
2561 ดัังน่�

วัิตถุประสังค์ุคุุณภ�พัเชิงปริม�ณ : จำ�นวินผ้้ใช้บริกิ�รท่ี่�สั�ม�รถนำ�ข้ีอำม้ลัสั�รสันเที่ศด้ั�นวิิที่ย�ศ�สัตร์แลัะเที่คุโนโลัย่ไปใช้
ประโยชน์ 

		 เป้าหมาย	6,000	รัาย/ปี

วัิตถุประสังค์ุคุุณภ�พัเชิงคุุณภ�พั : คุวิ�มพึังพัอำใจขีอำงผ้้รับบริกิ�รสั�รสันเที่ศ 

		 เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่ิาร้ัอยละ	82

 แลัะได้ักิำ�หนดัให้ กิลุ่ัมง�น/ฝ่่�ย จัดัที่ำ�แผนกิ�รปฏิิบัติง�นแลัะวัิตถุประสังค์ุคุุณภ�พั เพ่ั�อำให้สั�ม�รถดัำ�เนินง�นให้เปน็ไปต�ม
เป้�หม�ยต�มวัิตถุประสังค์ุคุุณภ�พัท่ี่�ได้ักิำ�หนดัไว้ิ โดัยมุ่งมั�นที่ำ�ให้ผ้้รับบริกิ�รได้ัรับคุวิ�มพึังพัอำใจส้ังสุัดั ประกิอำบด้ัวิยกิิจกิรรมหลัักิ 6 
กิิจกิรรม ได้ัแก่ิ

 1. กิิจกิรรมบริห�รง�นทัี่�วิไป รับผิดัชอำบโดัย ฝ่่�ยบริห�รง�นทัี่�วิไป

 2. กิิจกิรรมจัดัห� จัดักิ�รแลัะอำนุรักิษ์ที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ รับผิดัชอำบโดัยกิลุ่ัมที่รัพัย�กิรสั�รสันเที่ศ

 3. กิิจกิรรมบรกิิ�ร บรกิิ�รห้อำงสัมุดั แลัะบรกิิ�รสั�รสันเที่ศ) รับผิดัชอำบโดัย กิลุ่ัมส่ังเสัรมิสั�รสันเที่ศ แลัะกิลุ่ัมสั�รสันเที่ศเฉพั�ะ
ที่�ง

 4. กิิจกิรรมบริกิ�รด้ั�นเที่คุโนโลัย่สั�รสันเที่ศ รับผิดัชอำบโดัย กิลุ่ัมสั�รสันเที่ศอิำเล็ักิที่รอำนิกิส์ั

นอำกิจ�กิน่� สัที่. ได้ัพััฒน�บริกิ�รใหม่ๆ ได้ัแก่ิ กิ�รพััฒน�ระบบสัม�ชิกิห้อำงสัมุดัในกิ�รแจ้งเต่อำนเอำกิสั�รม�ตรฐ�นใหม่ เพ่ั�อำเพิั�ม
ช่อำงที่�งให้กัิบผ้้ใช้บริกิ�ร ขีอำง สัที่. ในกิ�รติดัต�มข่ี�วิสั�ร แลัะรับที่ร�บข้ีอำม้ลัเอำกิสั�รม�ตรฐ�นใหม่ๆ ท่ี่� สัที่. บอำกิรับอำย่�งสัมำ��เสัมอำ เพ่ั�อำ
ให้สั�ม�รถนำ�ข้ีอำม้ลัไปใช้ประโยชน์ได้ัทัี่นเวิลั�ตรงต�มคุวิ�มต้อำงกิ�ร

ในระบบบริห�รง�นคุุณภ�พัต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 สิั�งหนึ�งท่ี่�ขี�ดัไม่ได้ัคุ่อำกิ�รคุวิบคุุมเอำกิสั�รแลัะข้ีอำม้ลัซึ�งเปน็ข้ีอำกิำ�หนดัหนึ�ง
ท่ี่�สัำ�คัุญ วิศ. ดัำ�เนินกิ�รเพ่ั�อำคุวิบคุุมเอำกิสั�รแลัะข้ีอำม้ลัในระบบเพ่ั�อำให้ผ้้ใช้เอำกิสั�รทัี่�ง 4 หน่วิยง�น สั�ม�รถเข้ี�ถึงเอำกิสั�รคุุณภ�พัได้ั
สัะดัวิกิรวิดัเร็วิแลัะเปน็ฉบับปัจจุบัน โดัยจัดัเก็ิบแลัะส่ับคุ้นผ่�นอำอำนไลัน์ในระบบอิำนที่ร�เน็ต ในช่�อำว่ิ� “ฐ�นข้ีอำม้ลัระบบเอำกิสั�รคุุณภ�พั” 
ท่ี่�เว็ิบไซต์ : http://siweb.dss.go.th/iso2015/ ในส่ัวินน่� สัที่. ม่กิ�รกิำ�หนดัเอำกิสั�รคุุณภ�พัสัำ�หรับใช้ง�น ดัังน่�

1. ขัี�นตอำนกิ�รปฏิิบัติง�น   จำ�นวิน 4 ร�ยกิ�ร

2. วิิธ่ปฏิิบัติง�น    จำ�นวิน 12 ร�ยกิ�ร

3. แบบ     จำ�นวิน 19 ร�ยกิ�ร

4. เอำกิสั�รสันับสันุน  จำ�นวิน 2 ร�ยกิ�ร

5. คุ่้ม่อำปฏิิบัติง�น   จำ�นวิน 7 ร�ยกิ�ร
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นอำกิจ�กินั�น สัที่. ยังได้ัเปดิัรับข้ีอำร้อำงเร่ยน/ข้ีอำคิุดัเห็นจ�กิ
ผ้้ใช้บริกิ�รตลัอำดัทัี่�งป ี โดัยม่กิล่ัอำงรับข้ีอำเสันอำแนะ/ข้ีอำคิุดัเห็น ณ 
เคุ�น์เตอำร์บริกิ�ร ชั�น 1, 2, 5, 6 ซึ�งไม่พับข้ีอำร้อำงเร่ยนใดัๆ โดัยม่
ข้ีอำเสันอำแนะ จำ�นวิน 2 ร�ยกิ�ร แนะนำ�หนังส่ัอำใหม่ จำ�นวิน 15 
ร�ยกิ�ร แลัะชมเชย จำ�นวิน 2 ร�ยกิ�ร รวิมทัี่�งสิั�น จำ�นวิน 19 
ร�ยกิ�ร แลัะได้ัที่ำ�กิ�รสัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจขีอำงผ้้ใช้บริกิ�รโดัยใช้
แบบสัอำบถ�มสัำ�รวิจคุวิ�มพึังพัอำใจแลัะคุวิ�มตอ้ำงกิ�รขีอำงผ้รั้บบรกิิ�ร 
ในช่วิงเด่ัอำน ตุลั�คุม 2560 – กัินย�ยน 2561 ผลักิ�รสัำ�รวิจพับว่ิ� 
จ�กิแบบสัอำบถ�มจำ�นวิน 107 ฉบบั คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 100 ผ้้ใช้บรกิิ�ร
ม่คุวิ�มพึังพัอำใจในคุุณภ�พักิ�รให้บริกิ�รโดัยรวิมในระดัับ คุวิ�มพึัง
พัอำใจม�กิท่ี่�สุัดั ม่คุ่�เฉล่ั�ย 4.49 คิุดัเปน็ร้อำยลัะ 89.60 จำ�แนกิอำอำกิ
เปน็ 5 ด้ั�น ได้ัดัังน่�

ควิามพึังพัอใจิต่อเจ้ิาหน้าที�หร่ัอบุคลากรัที�ให้บริัการั	
พัอใจิมากที�สุด้	 มีค่าเฉลี�ย	4.62	(ร้ัอยละ	92.40)

ควิามพึังพัอใจิต่อผ่ลข้องการัให้บริัการั	 พัอใจิมาก
ที�สุด้	 	 มีค่าเฉลี�ย	4.56	(ร้ัอยละ	91.11)

ควิามพึังพัอใจิต่อกรัะบวินการั/ขั้�นตอนการัให้บริัการั	
พัอใจิมากที�สุด้	 มีค่าเฉลี�ย	4.59	(ร้ัอยละ	89.96)

ควิามพึังพัอใจิต่อสิ�งอำานวิยควิามสะด้วิก	พัอใจิมาก
ที�สุด้	 มีค่าเฉลี�ย	4.39	(ร้ัอยละ	87.93)

ควิามพึังพัอใจิต่อเว็ิบไซต์	พัอใจิมากที�สุด้	 มีค่าเฉลี�ย	
4.33	(ร้ัอยละ	86.64)

ทัี่�งน่� สัที่. ไดัน้ำ�ข้ีอำเสันอำแนะ/ขีอ้ำคิุดัเห็นจ�กิผ้ใ้ช้บริกิ�รม�
เป็นข้ีอำม้ลัในกิ�รปรับปรุงระบบกิ�รที่ำ�ง�นอำย่�งต่อำเน่�อำง เพ่ั�อำให้
สั�ม�รถจัดับริกิ�รได้ัตรงต�มคุวิ�มต้อำงกิ�ร สัร้�งคุวิ�มเช่�อำมั�นใน
กิ�รบริกิ�รท่ี่�ม่คุุณภ�พั ม่คุวิ�มสัะดัวิกิ รวิดัเร็วิ แลัะคุวิ�มพึังพัอำใจ 
บรรลุัต�มนโยบ�ยคุุณภ�พัท่ี่�กิำ�หนดัไว้ิ 

สัำ�หรับกิ�รตรวิจติดัต�มคุุณภ�พัภ�ยในขีอำง วิศ. นับได้ัวิ�่
เปน็กิิจกิรรมหนึ�งท่ี่�ม่คุวิ�มสัำ�คัุญเปน็อำย่�งม�กิท่ี่�ชว่ิยผลัักิดัันให้ระบบ
บริห�รง�นคุุณภ�พัต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 : 2015 ขีอำง วิศ. 

ดัำ�เนินต่อำไปได้ัอำย่�งม่ประสิัที่ธิภ�พั ประสิัที่ธิผลัแลัะเปน็ไปอำย่�ง
ต่อำเน่�อำง โดัยในป ี2561 วิศ. กิำ�หนดัให้ม่กิ�รตรวิจติดัต�มคุุณภ�พั
ภ�ยใน จำ�นวิน 1 คุรั�ง ระหว่ิ�งวัินท่ี่� 15-19 มกิร�คุม 2561 โดัย สัที่. 
ม่กิำ�หนดักิ�รถ้กิตรวิจติดัต�ม ในวัินท่ี่� 16 มกิร�คุม 2561 ผลักิ�ร
ตรวิจติดัต�มคุุณภ�พัภ�ยใน สัที่. ม่ดัังน่� พับคุวิ�มไม่สัอำดัคุล้ัอำง หร่อำ 
NC หร่อำ CAR จำ�นวิน 1 เร่�อำง แลัะโอำกิ�สัในกิ�รปรับปรุง หร่อำ OFI 
จำ�นวิน 4 เร่�อำง ทัี่�งน่� สัที่. ได้ัดัำ�เนินกิ�รวิิเคุร�ะห์ห�สั�เหตุ แลัะ
กิำ�หนดัแนวิที่�งแกิไ้ขี พัร้อำมดัำ�เนนิกิ�รป้อำงกัินไมใ่หเ้กิิดัซำ�� เร่ยบรอ้ำย
แล้ัวิ ซึ�งนับว่ิ�กิ�รตรวิจตดิัต�มฯ ไดัก่้ิอำให้เกิิดัประโยชน ์แก่ิ สัที่.เปน็
อำย่�งม�กิ สั�ม�รถใช้เปน็เคุร่�อำงม่อำปรับปรุงกิ�รดัำ�เนินง�นในระบบ
ให้ม่ประสิัที่ธิภ�พั ประสิัที่ธิผลัอำย่�งต่อำเน่�อำง แลัะม่คุวิ�มพัร้อำมเพ่ั�อำ
เตร่ยมรบักิ�รตรวิจประเมนิจ�กิสัถ�บนัรับรอำงม�ตรฐ�นไอำเอำสัโอำ 
(สัรอำ.) ซึ�งในปีน่� สัถ�บันรับรอำงม�ตรฐ�นไอำเอำสัโอำ (สัรอำ.) ม�
ตรวิจประเมิน วิศ. จำ�นวิน 2 คุรั�ง คุ่อำ Surveillance # 2 แลัะ 
Surveillance # 3 ระหวิ่�งวัินท่ี่� 19-21 กุิมภ�พัันธ์ 2561 แลัะ 
31 ตุลั�คุม-2 พัฤศจิกิ�ยน 2561 ซึ�ง สัที่. ได้ัรับกิ�รตรวิจ
ประเมินเม่�อำวัินพุัธท่ี่� 21 กุิมภ�พัันธ์ 2561 แลัะวัินพุัธท่ี่� 31 
ตุลั�คุม 2561 ต�มลัำ�ดัับ กิลุ่ัมผ้้ตรวิจประเมินได้ัตรวิจประเมิน
ต�มเกิณฑ์์กิ�รตรวิจประเมินแลัะเอำกิสั�รอ้ำ�งอิำงท่ี่�ใช้ รวิมทัี่�งได้ั
สุ่ัมตรวิจกิ�รดัำ�เนินกิ�รโดัยกิ�รสััมภ�ษณ์ผ้้ปฏิิบัติง�น ด้ักิ�ร
ปฏิิบัติง�นจริง แลัะบันที่ึกิต่�งๆ โดัยผลักิ�รตรวิจประเมินทัี่�ง 
2 คุรั�งท่ี่�ผ่�นม� สัที่.ไม่พับข้ีอำบกิพัร่อำงใดัๆ แลัะไม่ม่ข้ีอำสัังเกิต 
(Observations) แลัะโอำกิ�สัในกิ�รปรับปรุง (Opportunity 
for Improvement : OFI) 
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ผ้้อำำ�นวิยกิ�รสัำ�นักิหอำสัมุดัฯ

น�ยนภดัลั แก้ิวิบรรพัต | นักิวิิที่ย�ศ�สัตร์ชำ�น�ญกิ�รพิัเศษ

น�งช่�นจิต ส่ัพัญ� | บรรณ�รักิษ์ชำ�น�ญกิ�ร

น�งสั�วิสุัวิศร่ เตชะภ�สั | นักิวิิที่ย�ศ�สัตร์ชำ�น�ญกิ�ร

น�ยที่ว่ิศักิดิั� แก้ิวิบุร่  | บรรณ�รักิษ์ชำ�น�ญกิ�ร

น�ยวินัที่ ตะเภ�พังษ์  | บรรณ�รักิษ์ปฏิิบัติกิ�ร

น�งสั�วิปัที่ม� นิ�มเร่อำง  | นักิจัดักิ�รง�นทัี่�วิไปปฏิิบัติกิ�ร

น�งสั�วิอัำคุริม� บุญอำย่้  | นักิวิิช�กิ�รคุอำมพิัวิเตอำร์ชำ�น�ญกิ�ร

น�งสั�วิสุัพััตร� สัมจิตร  | บรรณ�รักิษ์ปฏิิบัติกิ�ร

น�งสั�วิรุ่งทิี่วิ� กิมลัรัตน์  | เจ้�พันักิง�นธุรกิ�ร
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