


 รายงานกจิกรรมประจําป 2553 ของสาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานท่ี

สําคัญในรอบปงบประมาณ 2553 แกภาคสวนราชการ ภาคสวนเอกชน และผูท่ีสนใจ เน้ือหาสาระของ

รายงาน ประกอบดวย การรวบรวมผลงานตามภารกิจหลกัของสํานักหอสมดุฯ โครงสรางการบริหารงาน 

อัตรากําลัง งบประมาณ สถิติตางๆ โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 สํานักหอสมุดฯ มีประวัติการดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2478 จนถึงปจจุบันน้ีนับวามีอายุ มากกวา 

80 ปแลว ตลอดชวงระยะเวลาท่ีผานมา สํานักหอสมุดฯไดพัฒนาตนเอง มีเคร่ืองมือบริหารจัดการงาน

หองสมุด ทั้งระบบธรรมาภิบาล ระบบ PMQA ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และอ่ืนๆ ที่

เกีย่วของ มีการสะสมทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีีมี่คณุคาไวเปนจาํนวนมาก มี

การจดัระบบบรกิารสารสนเทศใหไดมาตรฐาน เพือ่ใหบรกิารท่ีมีคณุภาพแก ผูประกอบการอตุสาหกรรม 

นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป โอกาสน้ีจึงขอนําเสนอบทความพิเศษเร่ือง “แหลงบม

เพาะทางวิชาการ หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ต้ัว ลพานุกรม ” และ “กิจกรรมของศูนยขอมูลขอสนเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง”

 สํานักหอสมุดฯ หวังเปนอยางย่ิงวา รายงานกิจกรรมประจําป 2553 จะเปนประโยชนแกหนวย

งานตางๆ และผูสนใจท่ัวไปในการศึกษาคนควาขอมูลความรู ตลอดจนเปนประโยชนตอการประสาน
งานความรวมมือระหวางหนวยงานดานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศตอไป

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(BUREAU OF SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION 

ความเปนมา
อํานาจหนาท่ี
สถานท่ีต้ัง 
วิสัยทัศน / พันธกิจ / กลยุทธหลัก 3 ดาน
ผังโครงสราง
การแบงสวนราชการ
โครงสรางอัตรากําลัง
งบประมาณ
ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ร า ย ง า น กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ จํ า ป   2 5 5 3  A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0

1



พ.ศ. 2478

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2483

พ.ศ. 2485

พ.ศ. 2496

พ.ศ. 2516

   ความเปนมา 

 ดร.ต้ัว ลพานุกรม (อธิบดีกรมวิทยาศาสตรคนแรก) เปนผูหนึ่งท่ี
ริเริ่มงานปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรข้ึนในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม 
ดวยวสัิยทศันและความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของวทิยาศาสตร วาเปน
เสมือนกญุแจไขเปดอนาคตของประเทศ สูความเจรญิกาวหนาในดานตางๆ 
ไดนั้น ตองมีปจจัยเหตุสําคัญ สําหรับบมเพาะภูมิปญญาทางวิทยาศาสตร
ของคนในชาติ จึงไดกําหนดหนวยงานดานหองสมุดของกรมวิทยาศาสตร
ข้ึนในการแบงสวนราชการ เม่ือป พ.ศ. 2478 ทั้งยังแสดงเจตนามุงม่ันท่ีจะ
พัฒนาตอไปใหเปนหอสมุดทางวิทยาศาสตรของประเทศ เฉกเชนเดียวกับ
อารยประเทศท่ีสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี/ใชความรูวิทยาศาสตร
สรางความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
เปนกลยุทธสรางความสําเร็จในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตลอดจน
เปนแหลงศึกษา คนควาหาความรู เพิ่มพูนภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรที่
สําคัญของชาติ และเปนท่ีรูจักใชประโยชนอยางกวางขวางในนาม “หอง
สมุดกรมวิทยาศาสตร” โดยภายหลังไดรับการยกฐานะเปนระดับกอง ชื่อ 
“กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เม่ือป พ.ศ. 2521 ตอมาในป พ.ศ. 
2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือนําไปสูการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมีการแบงงานของรัฐตามกลุมภารกิจ
หลกั ทาํใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวงทบวง 
กรม ในเวลาตอมา ดังน้ัน “กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” จึงได
รบัการปรับเปล่ียนเปน “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” ตามประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตร
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีลําดับความ
เปนมาสรุปได ดังน้ี

งานหองสมุดรวมอยู กับงานสารบรรณ อยู ใน “แผนก
สารบรรณและหองสมุด” สํานักงาน เลขานุการกรม กรม
วิทยาศาสตร กระทรวงเศรษฐการ
แผนกหอสมดุวิทยาศาสตร แยกจากแผนกสารบรรณและหอง
สมุด สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร กระทรวง

เศรษฐการ
แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร กรมวิทยาศาสตร กระทรวงการ
อุตสาหกรรม

แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร กรมวิทยาศาสตร กระทรวง
อุตสาหกรรม
งานหองสมุดและเผยแพร (รวมงานเผยแพรกับแผนก 
หอสมุดฯ)
กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร 

กระทรวงอตุสาหกรรม และจัดใหมี ศูนยสนเทศสิทธิบตัร ขึน้
เปนสวนหนึ่งในกองสนเทศฯ ดวย

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2545

กรมวิทยาศาสตร เปล่ียนชื่อเปน กรมวิทยาศาสตรบริการ 
และยายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน เปล่ียน
ชื่อเปน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
และ กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังกัด กรม
วิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม
ประกาศอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบกองสนเทศฯ ในราช   
กจิจานุเบกษา เลมท่ี 111 ตอนท่ี 32 วนัท่ี 2 ส.ค. 2537 หนา 10
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม เปล่ียน
ชื่อเปน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ กอง
สนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับเปล่ียนเปน “สํานัก
หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
ตามประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวทิยาศาสตร
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงวันท่ี 9 
ตุลาคม 2545

   อํานาจหนาท่ี

 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
อํานาจหนาท่ีตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนท่ี 103ก วันท่ี 
9 ตุลาคม 2545 หนา 12 ดังน้ี

เปนหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
เปนศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําและ
พัฒนาฐานขอมูลเฉพาะทาง เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา และ

อุตสาหกรรมของประเทศ
เปนศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ จัดทําและพัฒนาระบบ  
สารสนเทศและเครือขาย เพื่อการรวมใชทรัพยากรสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม
ดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานรวมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิติังานของหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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   สถานท่ีต้ัง และ พื้นท่ีปจจุบัน

 สํานักหอสมุดฯ ต้ังอยู ณ อาคารสํานักหอสมุดฯ (6 ชั้น) กรม
วิทยาศาสตรบริการ ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 พื้นท่ีใชสอยทั้งหมด         4,612   ตารางเมตร
  ...พื้นท่ีใชสอยทั้งหมด (6 ชั้น) ของอาคาร  4,012   ตารางเมตร
  หอสมุดและวิทยาศาสตรบริการ (รวมท้ังหองประชุมพรอม
 อุปกรณขนาด 133 ตารางเมตร)
 ...อาคารเก็บเอกสาร (4 ชั้น)           600  ตารางเมตร

   วิสัยทัศน (Vision)

• มุ งม่ันพัฒนาหนวยงานใหเป นหอสมุดและศูนยสารนิเทศทาง
วิทยาศาสตรของชาติ

• แสวงหาวิธีการประสานความรวมมือที่ดีระหวางแหลงทรัพยากร
สารสนเทศ

• พัฒนาศักยภาพการรวมใชทรัพยากรสารสนเทศ ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง

   พันธกิจ (Mission)

 “สงเสรมิการเขาถงึและการนาํความรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชประโยชนตรงกับวัตถุประสงคของหนวยงานวิชาการทุกภาครัฐ/
เอกชน เพือ่การวิจยัพฒันาและนวัตกรรมในชาติ กระตุนใหมีการตระหนักรู
ถงึคุณประโยชนของแหลงขอมูลความรูทีจ่ดัใหมีในหองสมุด เพือ่เปนแหลง
ศึกษาคนควาท่ีสมประโยชนแกผูสนใจทุกระดับ” 

   กลยุทธหลัก 3 ดาน 
 
1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

• จัดใหมีส่ือสิ่งพิมพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดพิมพในประเทศ

และตางประเทศให สมบูรณที่สุด
• เพิ่มส่ืออิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนความ
ตองการใชสารสนเทศของผูรับบริการเปนหลัก

• พัฒนาความรวมมือในดานการจัดหา จัดการ การเขาถึง และการใช

ประโยชนสารสนเทศรวมกันในเครือขาย

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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2. ดานการเขาถึงสารสนเทศ
• ทําใหทรัพยากรสารสนเทศอยูในสภาพพรอมท่ีผูใชบริการจะเขาถึง
ไดมากข้ึน

• จัดใหมีแหลงบริการในทุก ๆ บริการท่ีจัดไว
• เปนศูนยแหงการเรยีนรูตลอดชีวติของประชาชนดาน วทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตาม พ.ร.บ. 

• การศึกษา พัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของเครือขายแหลงสารสนเทศ 
ในโลก

• ขยายโอกาสการเรียนรูอยางมีความสุข และ สนุกกับการคนควาท่ี
จัดบริการ โดยสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

• จัดใหมีกิจกรรมเรียนรูถึงคุณคา และเทคนิควิธีการเขาถึงสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีอยูทั้งในและตางประเทศ

3. ดานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดานอยาง
ตอเนื่อง

• พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ
• พัฒนาความสามารถดานบริหาร
• พัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ

   การแบงสวนราชการ

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป งาน
สารบรรณ งานงบประมาณ งานบํารงุรกัษาและซอมแซมวสัดุครภุณัฑ งาน
พัฒนาบุคลากร บริหารดําเนินงานในฝายตามระบบมาตรฐานสากล จัดทํา
ขอมลูงบประมาณ บญัชี การเบิก-จาย จดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ จัดเก็บและคนหาเอกสาร ระเบียบ คําส่ังของทางราชการ 
ระเบียบขอบังคับในการใชหองสมุด จัดทําเอกสารตาง ๆ รับผิดชอบวัสดุ
ครภุณัฑของสํานักหอสมดุ ฯ ติดตอประสานงาน อาํนวยความสะดวกหนวย
งานท้ังในประเทศและตางประเทศ จัดทําคูมือ / รวบรวม รายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน / ประจําป ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกปญหาขอ

ขัดของแกผูปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมอยู
ในความรับผิดชอบของหนวยใด
กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหมี
ความสมบูรณ สอดคลองตามความตองการใชประโยชนและทันสมัย พฒันา

ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ จัดทําระบบฐานขอมูลดรรชนี เพื่อการเขาถึง
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ขอมูลดวยความสะดวก รวดเร็ว จัดระบบบริการคนควา อางอิง จัดบรรยากาศอาคารสถานท่ีพรอมเปนแหลงศึกษาคนควา ประสาน
งาน ความรวมมือและสรางเครือขายงาน ศปว. และแหลงบริการสารสนเทศขององคกรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในและ
ตางประเทศ ใหคาํปรึกษาแนะนําทางวิชาการในงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดกิจกรรม /โครงการ ใหความรูเรือ่งสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมใหมีการนําสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชประโยชนในการวิจัย การ
อตุสาหกรรม การศึกษา การพฒันาอาชีพ คุณภาพชวีติความเปนอยูทีดี่ของประชาชน ดําเนินการรวบรวมขอมลูวชิาการวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนขอมูลพรอมใช จัดทําเครือขายขอมูลทรัพยากรบคุคลเฉพาะดานวิทยาศาสตร เผยแพรขอมูลทางเทคโนโลยี 

     ผังโครงสรางองคกร

ฝายบ
ริหารงานท่ัวไป

       ก
ลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศูนยเทคโนโลยีสารสน
เทศ

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาส
ตรแ

ละเ

ทค
โน
โล
ยีสํานั

กห
อส
มุด
แล
ะศู
นย

สา
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นเ
ทศ

วิท
ยา
ศา
สต
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ละ
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โนโ
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ไปใชประโยชนใหแกภาคอตุสาหกรรมและชุมชน และประสานความรวมมือกับองคกรในประเทศและตางประเทศ เพือ่เพิม่ศักยภาพ
และขีดความสามารถในการติดตามความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของประเทศ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีหนาท่ีรบัผดิชอบดําเนินการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหความตองการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับพันธ
กิจของสํานักฯ วางระบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล และระบบเครือขาย ศึกษาหาความเหมาะสมในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบริการใหอยูในแนวทางเดียวกัน สามารถ
บรหิารจัดการการใชทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศใหเกดิประโยชนสูงสุด ใหคําปรึกษา แนะนําในเร่ืองท่ีเก่ียวของกบัการใชระบบ
งานคอมพิวเตอร บริหารจัดการและติดตามดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรภายในสํานัก พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานัก และประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

   โครงสรางอัตรากําลัง

อัตรากําลังในป 2553 มีทั้งส้ิน 51 อัตรา จําแนกไดดังน้ี

อัตรากําลังจําแนกตามกลุมงานและประเภท

กลุมงาน/ประเภท ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ

เจาหนาท่ี
จางเหมา

รวม 
(คน)

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 6 1 1 - 8

2. กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 1 3 10 27

3. ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี *10 1 - - 11

4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 - - 5

รวมท้ังส้ิน 33 4 4 10 51

    * วาง 2 อัตรา 

 อัตรากําลังขาราชการจําแนกตามประเภทชื่อตําแหนงและระดับ อัตรากําลังขาราชการจําแนกตามประเภทช่ือตําแหนงและระดับ

              ตําแหนง
ระดับ

ผูอํานวยการ
สํานัก

บรรณารักษ
นัก

วิทยาศาสตร
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

นักจัดการ
งานท่ัวไป

เจาพนักงาน
ธุรการ

รวม 
(คน)

สูง 1 - - - - - 1

ชํานาญการพิเศษ - 2 5 - - - 7

ชํานาญการ - 6 5 - 3 - 14

ชํานาญงาน - - - - - 2 2

ปฏิบัติการ - 3 1 1 3 - 8

ปฏิบัติงาน - - - - - 1 1

รวม 1 11 11 1 6 3 33
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ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ
หนังสือ 80,660

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 6,324

วารสาร 451,580

จุลสาร 7,481

เอกสารรายงาน 1 12,372

วิทยานิพนธ เอกสารการวิจัย 2 1,412

เอกสารสิทธิบัตร 15,008

เอกสารมาตรฐาน 95,125

เอกสารการคา 1,389

พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ 21,914

   งบประมาณ

   ทรัพยากรสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบประมาณท่ีไดรับระหวางป 2549-2553

การใชจายงบประมาณป 2553

ปงบประมาณ

งบโครงการเครือขาย
E-Library 4,104,800

งบประจํา 19,402,100

งบประจํา

เงินเดือนและคาจาง

คาจางช่ัวคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

เงินอุดหนุน (คาสมาชิก
ASTM และ TAPPI

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบโครงการเครือขาย E-Library

* รวมงบประมาณท่ีโอนจาก สท. ไปต้ังจายใหพนักงานราชการของ คม. 3 อัตรา 330,900 บาท และ
ของ ฟว. 1 อัตรา 110,300 บาท รวม 441,200 บาท

ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ
ราชกิจจานุเบกษา 17,260

รีพริ้นท 4,449

กฤตภาค 12,751

วัสดุยอสวน 35,000

 - ไมโครฟลม 1,461

 - ไมโครฟช 33,539

ซีดีรอม 1,777

รวม 799,502
หมายเหตุ 

1 รายงานประจําป / เอกสารจากการเขารวมประชุมสัมมนา
2 รายงานการศึกษา วิจัย / รายงานการทดลอง / รายงานการสํารวจ 
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ฐานขอมูล ระเบียน

1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (E-Public Catalog) 1 148,511

2. ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (e-content) 65,586

3. ฐานขอมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง (Complied File) 3,543

4. ฐานขอมูลบทความนาสนใจ 1,403

5. ฐานขอมูลบริการคนเร่ืองบนเว็บไซต 321

6. ฐานขอมูลดรรชนีมาตรฐานอาหารของ Codex alimentarius 384

7. ฐานขอมูลวิธีทดสอบของ US EPA ในเอกสาร Code of Federal Regulations 248

8. ฐานขอมูลกฎระเบียบ ขอบังคับ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยจากราชกิจจานุเบกษา 2,036

9. ฐานขอมูลมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยการปองกันอัคคีภัยของ NFPA 625

10. ฐานขอมูลรวมลิงคเว็บไซตที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 57

11. ฐานขอมูล Patent Glossary 104

12. ฐานขอมูลเอกสารสิทธิบัตรเฉพาะเร่ือง (Patent files) 169 เรื่อง 2,355

13. ฐานขอมูลสิทธิบัตรของคนไทยท่ีขอจดในตางประเทศ (Thai’s Foreign Patent) 547

14. ฐานขอมูลแนะนําสิทธิบัตรท่ีนาสนใจ (Patent gallery) 235

15. ฐานขอมูลการจัดการปญหาเกษตรกรรมข้ันพื้นฐานในเขตภูมิภาค 1,000

16. ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 28,350

17. ฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 39,849

18. ฐานขอมูลสงเสริมสารสนเทศสูชุมชน 1,430

19. ฐานขอมูล REACH Watch 1,463

20. ฐานขอมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม 288

21. ฐานขอมูลสิ่งพิมพกรมวิทยาศาสตรบริการ 3 1,151

22. ฐานขอมูลเอกสารรายงานการวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการ 590

23. ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมส่ิงพิมพ 605

24. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) 2 20

25. ฐานขอมูลขาวสารของราชการ วศ. 1,287

26. ฐานขอมูล Science Category 149

27. ฐานขอมูลประวัตินักวิทยาศาสตรโลก 49

28. ฐานขอมูลขาวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,990

29. ฐานขอมูลศูนยประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 34

รวม 305,210

   ฐานขอมูล (บริการผาน Website http://siweb.dss.go.th)

หมายเหตุ  1 ฐานขอมูลบรรณานุกรมฯ เปนฐานขอมูลเอกสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีในสํานักหอสมุดฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาตาง

ประเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม บทความ เอกสารรายงานทางวิชาการ เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน และ เอกสารเผยแพร

ของบริษัทผูผลิตสินคา 
  2 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (Full Text e-Journal) จํานวน 20 รายชื่อ 

  3 ฐานขอมูลสิ่งพิมพของกรมวิทยาศาสตรบริการ หมายถึง บทความวิทยุกระจายเสียง (ป พ.ศ. 2546-ปจจุบัน) จดหมายขาวกรม

วิทยาศาสตรบริการ (ป พ.ศ. 2546-2547) วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ (ป พ.ศ. 2496-ปจจุบัน)
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วารสารอิเล็กทรอนิกส ป ค.ศ.
1. Analyst 1876 -ปจจุบัน

2. Analytical Chemistry 1929 -ปจจุบัน

3. Analytical Methods 2009-ปจจุบัน

4. Biotechnology Progress 1990 -ปจจุบัน

5. Chemistry World 2004-ปจจุบัน

6. Energy & Environmental science 2008 -ปจจุบัน

7. Environmental Science & Technology 1967 -ปจจุบัน

8. Industrial & Engineering Chemistry Research 1962 -ปจจุบัน

9. Integrative Biology 2009-ปจจุบัน

10. International Polymer Science and Technology * 2001-ปจจุบัน

11. Journal of Agricultural and Food Chemistry 1953 -ปจจุบัน

12. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 1997 -ปจจุบัน

13. Journal of the American Oil Chemists Society 1997 -ปจจุบัน

14. Journal of the Science of Food and Agriculture 1997 -ปจจุบัน

15. Metallomics 2009-ปจจุบัน

16. Nanoscale 2009-ปจจุบัน

17. Nature Biotecnology 2007-ปจจุบัน

18. Nature Medicine 2007-ปจจุบัน

19. Nature Online 2007-ปจจุบัน

20. Tappi Journal * 2000 -ปจจุบัน

                 หมายเหตุ * หมายถึง วารสารท่ีเขาใชไดโดยใช Username และ Password (ติดตอ 7252, 7254,7255)

   วารสารอิเล็กทรอนิกส

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 11



ผลการปฏิบัติงาน

ฝายบริหารงานท่ัวไป
กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร า ย ง า น กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ จํ า ป   2 5 5 3  A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0

2



1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

ผลการปฏิบัติงาน หนวยนับ จํานวน

1. งานสารบรรณและสถิติ

 1.1. รับเอกสาร-ส่ิงพิมพ และแจกจาย เร่ือง 4,390

 1.2. ราง-พิมพหนังสือโตตอบ-เอกสารอ่ืน ๆ และสงออก ฉบับ 3,560

 1.3. ลงทะเบียนหนังสือโตตอบรับเขา ฉบับ 493

 1.4. รับ-สงเอกสารภายในหนวยงาน รายการ 2,160

 1.5. จัดสงสารสนเทศใหผูขอรับบริการผานทางส่ือ ครั้ง 64

2. งานงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ

 2.1. จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ คร้ัง 1

จัดทํารายละเอียดแผนการใชจายและแบบเบิกจายเงินงบประมาณ คร้ัง 2

 2.3. ดําเนินการขออนุมัติใชเงินงบประมาณ คร้ัง / บาท 328 / 8,072,671.06

 2.4. จัดทํารายรับ – รายจาย สรุปยอดคงเหลือ รายการ 328

 2.5. ดําเนินการซ้ือดราฟท ครั้ง / รายการ 18 / 18

 2.6. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ ครั้ง 1

 2.7 ดําเนินการ/ประสานงานเร่ืองการส่ังซอมวัสดุ ครุภัณฑ ครั้ง 97

3. งานพัฒนาบุคลากรงาน และ เยี่ยมชม ดูงาน

แนะนําและฝกปฏิบัติเทคนิคการคนควาความรู และการใช
เอกสารทางเทคโนโลยี

แหง / คน 6/141

3.2 การรวมประชุม อบรม สัมมนา - ในประเทศ - ตางประเทศ คร้ัง / คน
ครั้ง / คน

74 / 30
1 /1

 3.3 จัดประชุม อบรม สัมมนา ครั้ง / คน 14/725

 3.4 การมาเย่ียมชม ศึกษาดูงาน สท. - ในประเทศ
 - ตางประเทศ

ครั้ง / คน
ครั้ง / คน

2 / 33
1 / 16

 3.5 การไปเย่ียมชม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี - ในประเทศ
 - ตางประเทศ

ครั้ง / คน
ครั้ง / คน

10/ 36
2/1

 3.6 รับเชิญเปนวิทยากร คร้ัง / คน 20 / 16

 3.7 ศึกษาตอในประเทศ / ตางประเทศ - -

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การพัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ (ในประเทศและตางประเทศ)

 ปงบประมาณ 2553 บุคลากรสํานักหอสมุดฯ เขารับการฝกอบรม และเขารวมประชุม / สัมมนา ทางวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ เสริมสรางสมรรถนะ รวมท้ังส้ิน 74 ครั้ง โดยจําแนกตามทักษะท่ีพัฒนา 
แบงเปน 4 ดาน ดังน้ี

ลําดับ ทักษะท่ีพัฒนา หลักสูตร

1 ดานบริหารจัดการ 42

2 ดานวิชาชีพเฉพาะ 3
3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 26
4 ดานจริยธรรม คุณธรรม 3

 รวม 74

หนวยงาน
จํานวนขาราชการท่ีไดรับการพัฒนาแยกตามประเภททักษะ (คน)

บริหารจัดการ วิชาชีพเฉพาะ เทคโนโลยีฯ จริยธรรมฯ

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 5 1 3 3

2. กลุมหอสมุด ว และ ท 12 5 12 1

3. ศูนยสารสนเทศ ว และ ท 8 2 8 3
4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2 4 1

ฝกประสบการณวิชาชีพ (ดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร / ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ครั้งท่ี ระยะเวลา  หนวยงาน รายช่ือนักศึกษาฝกงาน

1 21 ธ.ค. 52 – 24 ก.พ. 53 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. น.ส.ปญชลี เรืองสมุทร 
2. น.ส.จุฑามาส พัฒนวัชรกุล 

3. น.ส.รัชฏาพร อนันตกิจโกศล 

2  8 มี.ค. - 2 เม.ย. 53 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. น.ส.ธัญจรัชย เต็มนา 
2. น.ส.สุภรา คอยระงับ

3 15 มี.ค. - 14 พ.ค. 53 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร

1. น.ส.ดลยา คําวงษา

2. น.ส.หทัยรัตน โลกคําลือ

4 19 มิ.ย. - 6 ส.ค. 53 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. น.ส.ณิชาภา  หวังออมกลาง
2. น.ส.กัญญา ชินรินทร

3. น.ส.พิชญา ภูมิประเทศ

5 15 มิ.ย. - 10 ก.ย. 53 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา

1. น.ส.มณีรัตน เฮงวิวัฒนาชัย 
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บุคลากรสํานักหอสมุดฯ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

วันท่ี หนวยงาน / สถานท่ี เรื่อง
จํานวน
(คน)

12 - 15 พ.ย. 52

ในประเทศ
สถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูเรือ และโครงการบาน
เล็กในปาใหญ ผานาง-ผาเกิ้ง จ.เลย

ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการหลวง

2

19 - 21 พ.ย. 52 สถานีเกษตรหลวง ดอยอางขาง และหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงบานสันกอตาล 
จ.เชียงใหม

ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการหลวง

17

26 - 29 พ.ย. 52 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท จ.เชียงใหม ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการหลวง

8

3 มี.ค. 53 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และพระราชวังสนาม
จันทร จ.นครปฐม

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 8

31 มี.ค. - 2, 5 
เม.ย. 53

หนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ 
(สํานักงานเลขานุการกรม, สํานักเคโนโลยีชุมชน, 
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ, สํานัก
พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ, 
โครงการเคมี, โครงการฟสิกสและวิศวกรรม, 
โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ)

ศึกษาดูงานตามโครงการฝกอบรม
ปฐมนิเทศขาราชการและพนักงาน
ราชการบรรจุใหม ประจําป 2553

5

3-5 พ.ค. 2553 จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาดูงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุนท่ี 9 (ครั้งท่ี 2) ของ

สถาบันพระปกเกลา

1

31 พ.ค. 2553 บริษัท บุคเน็ท จํากัด เลขท่ี 8 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 
แยก 8 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

เยี่ยมชมสํานักงานใหม ชมสินคาภายใน
เครือ และรับฟงการสาธิตการซอมแซม
หนังสือ

7

15 ก.ค. 2553 บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด จ.สระบุรี

การเทียบงาน (Benchmarking) การ

จัดการความรู การแลกเปล่ียนเรียนรู

5

6 ส.ค. 2553 หองสมุด อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานัก หอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ (TCDC Center)

ศึกษาดูงานการจัดพื้นท่ีและการให

บริการหองสมุดเพื่อการวิจัย-การเรียนรู 
และนวัตกรรม การใหบริการหองสมุด 
การจัดการความรู-การประชาสัมพันธ

15

10 ส.ค. 2553 หองสมุดเพ่ือการเรียนรู ดุสิต, หอนิทรรศน
รัตนโกสินทร

ศึกษาดูงาน “แหลงความรูตนแบบ : 
บรรณารักษสัญจร”

7

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 17



วันท่ี หนวยงาน / สถานท่ี เรื่อง
จํานวน
(คน)

7 - 12 มี.ค. 53

ตางประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ศึกษาดูงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุนท่ี 9 (ครั้งท่ี 1) ของ
สถาบันพระปกเกลา

1

3-5 พ.ค. 2553 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏ
หมายมหาชน รุนท่ี 9 (ครั้งท่ี 2) ของ
สถาบันพระปกเกลา

1

บุคลากรภายนอก / นิสิตนักศึกษา เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน-ฟงบรรยาย ณ สํานักหอสมุดฯ
บุคลากรภายนอก

ครั้งท่ี วันท่ี หนวยงาน เร่ือง
จํานวน
(คน)

1 3 มิ.ย. 53 

ในประเทศ
คณะผูเขาอบรมหลักสูตรนัก
วิเคราะหมืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยา 
(อาหาร) รุนท่ี 6 

ศึกษาการเขาใชหอสมุด 21

2 10 ส.ค. 53 ขาราชการจากหนวยงานจังหวัด
อางทอง

ศึกษาดูงานสํานักหอสมุดฯ 12

1 15 ต.ค. 52 
ตางประเทศ
เจาหนาท่ีจากกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และหนวยงานอ่ืน 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดูงานดาน Communication on Science
and Technology ของหนวยงานสังกัด 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16
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นิสิต นักศึกษา
 

ครั้งท่ี วันท่ี หนวยงาน เร่ือง
จํานวน
(คน)

1 20, 27 พ.ย. 52 
4, 11 ธ.ค. 52    
(13.00 -16.00 น.) 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การใชหองสมุดเพื่อการสืบคน
ขอมูลทางวิชาการ

25

2 8 ธ.ค. 52 
(9.30 น.)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศึกษาดูงานเพ่ือประกอบการเรียน
วิชา คม 472 (สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

12

3 11 ธ.ค. 52 
(13.00 -16.30 น.)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การคนควาเอกสารงานวิจัยจาก
วารสารทางวิชาการดานเทคโนโลยี
ทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ 
การคน Food Science and Technol-
ogy Abstract (FSTA) และ Science 
Citation Index

42

4  1 ก.พ. 53 
(13.30 -16.30 น.) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานทรัพยากรสารนิเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฐาน
ขอมูล และขอมูลเฉพาะทางเก่ียว
กับสิทธิบัตร มาตรฐาน ราชกิจจา
นุเบกษา และการใหบริการของหอง
สมุด

36

5  13 ก.ค. 53 
(13.00 -16.00 น.)

หองสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ และ
หองสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ

ศึกษาดูงานสํานักหอสมุดฯ 5

6 16, 19 ก.ค. 53 
(13.00 -16.00 น.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การสืบคนขอมูลทางวิชาการ 21

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 19



ฝกอบรมและจัดกิจกรรมเผยแพรสารสนเทศวิทยาศาสตารและเทคโนโลยี
การจัดประชุมสัมมนา / อบรมเชิงปฏิบัติการ

ครั้งท่ี วันท่ี หลักสูตร
จํานวน
(คน)

1  25-26 ก.พ. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคนสารสนเทศจาก Chemical abstract เพื่อ
การวิจัยและพัฒนา”

21

2  23 มี.ค. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 17

3 28 เม.ย. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 30

4 6-7 พ.ค. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคนสารนิเทศสิทธิบัตรเพื่อการตอยอด
เทคโนโลยี”

5 11 มิ.ย. 2553 จัดสัมมนาวิชาการประจําปของ วศ. “การเพิ่มศักยภาพการสงออกของไทยดวยมิติ
บริการใหมกรมวิทยาศาสตรบริการ”

102

6 8 ก.ค. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 30

7 22 ก.ค. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 26

8 29-30 ก.ค. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ”

28

9 19 ส.ค. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาย
ใตโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา”

50

10 30-31 ส.ค. 2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเส่ียงสําหรับหองสมุด ยุคใหม” 350

11 14 ก.ย. 2553
(9.00-12.00 น.)

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรม OpenOffice ในการจัดการ
สารสนเทศภายในองคกร”

14

12 15 ก.ย. 2553
(9.00-12.00 น.)

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชโปรแกรม Acrobat ในการจัดการกับขอมูล (รุน
ที่ 1)”

9

13 15 ก.ย. 2553
(13.00-16.30 น.)

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชโปรแกรม Acrobat ในการจัดการกับขอมูล (รุน
ที่ 2)”

9
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2. กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

          2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหมี ความสมบูรณ สอดคลองตามความตองการใช
ประโยชน และทันสมัย สําหรับปงบประมาณ 2553 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึน ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนวยนับ  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

หนังสือและส่ิงพิมพอื่น ๆ เรื่อง 895 821 

วารสาร เร่ือง/ฉบับ 98 / 1,116 373 / 1,856 
บทความวารสารตางประเทศท่ีไมมีในประเทศไทย (รีพริ้นท) เรื่อง 180 -

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง - 56 

วิทยานิพนธ เอกสารการวิจัย เรื่อง - 1 
สิทธิบัตร เร่ือง 127 -
มาตรฐาน เร่ือง 188 -

กฤตภาค เร่ือง - 1,367 
ซีดีรอม เรื่อง 113 28 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 1 เรื่อง 564 -

วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) 2 
 - สํานักหอสมุดฯ

รายการ 20 -

 หมายเหตุ : 1 ผูสนใจคนหาขอมูลจาก e-Book ของสํานักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคุณอารียา (โทร. 02-201-7290)

   2 ผูสนใจคนหาขอมูลจาก e-Journal ของสํานักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคุณชื่นจิต (โทร. 02-201-7254)

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 21



          2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหเรื่อง และ จัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ ทําดรรชนีสืบคน บันทึกขอมูล
จดัทําระบบฐานขอมูลดรรชนี เพือ่การเขาถึงขอมูลดวยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ีไดจดัทําบัญชรีายช่ือเอกสารใหมประจําเดือน 
เพือ่เผยแพรส่ิงพมิพใหมๆ  แกผูใชหองสมุดเปนรายเดือน หากสนใจเปนสมาชิก “บญัชรีายช่ือเอกสารใหม” แจงความตองการท่ีสํานัก
หอสมุดฯ e-mail : info@dss.go.th สําหรับปงบประมาณ 2553 มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ หนวยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวม

หนังสือและส่ิงพิมพอื่น ๆ เลม 640 828 1,468

ดรรชนีวารสาร เร่ือง 995 2,377 3,372

กฤตภาค เร่ือง -- 1,367 1,367

เอกสารสิทธิบัตร เร่ือง 127 - 127

เอกสารรีพริ้นท (บทความวารสารตางประเทศท่ีไมมีในประเทศไทย) เรื่อง 180 - 180

ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงขอมูลบรรณานุกรมส่ิงพิมพในฐานขอมูล 
e-Public catalog ใหเปนปจจุบัน

ระเบียน 2,118 25,314 27,432

รวบรวม / จัดทําสาระสังเขปบทความวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

เรื่อง 860 359 1,219

งานการจัดเก็บขอมูลดวยวัสดุยอสวน
     - ตรวจสอบความถูกตองของไมโครฟลม
     - การแปลงขอมูลจากวัสดุยอสวนเปนดิจิทัล

มวน
ภาพ

55
13,413

-
-

55
13,413

จัดทําและเผยแพรบัญชีรายช่ือเอกสารใหมประจําเดือน 1,080 ฉบับ

          2.3 งานบริการพื้นฐาน

 มีหนาท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกบัการบริการแนะนํา ตอบคําถามการใชบรกิารหองสมุดดวยความสะดวก รวดเรว็ จดัระบบบริการ
คนควา ยมื – คืน จดับรรยากาศอาคารสถานท่ีพรอมเปนแหลงศึกษาคนควา รวมท้ังจัดกิจกรรม / โครงการ ใหความรูเรือ่งสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสวนภูมิภาคตามคํารองขอ และบริการอื่น ๆ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง
 

  2.3.1 จํานวนผูใชบริการ

บริการพื้นฐาน หนวยนับ ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบัน
การศึกษา

ประชาชน
ทั่วไป

รวม

1) ผูมาใชบริการหองสมุด
     - บุคคลภายนอก
     - บุคคลภายใน

คน
คน

2,250 
424

1,921
-

3,374
-

1,021 
- 

8,566 
424 

2) ขอทําบัตรมีสิทธ์ิยืมเอกสารออกนอกหองสมุด คน 1 3 11 - 15

3) ขอทําบัตรใชบริการภายในหองสมุด คน 268 563 434 86 1,351

4) บริการผานเว็บ สท. (http://siweb.dss.go.th) คน 70,197 109,747 107,792 216,793 504,529
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  2.3.2 การใหบริการพื้นฐานประเภทตาง ๆ ไดแก 

บริการ หนวยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวม
1) บริการส่ิงพิมพใชภายในหองสมุด เลม 14,832 16,737 31,569

2) บริการยืมเอกสารเพ่ือทําสําเนาภายในหองสมุด คร้ัง 3,520 302 3,822

เลม 4,783 899 5,682
หนา 239,556 23,117 262,673

3) บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากตางประเทศ เร่ือง 56 - 56

4) บริการยืม-คืน* เลม 801  625 1,426
5) ยืมระหวางหองสมุด/ สําเนาสงทางไปรษณีย 377 - 377

 - ผานชองทางไปรษณีย เรื่อง - - -

 - ผานชองทางอีเมล : info@dss.go.th 
    ทาง www.Journallink.or.th

เรื่อง 340 - 340

 - ผานชองทางโทรสาร และอ่ืนๆ เรื่อง 37 - 37

6) บริการแนะนํา ตอบคําถามการใชบริการหองสมุด คร้ัง 3,577 472 4,049

7) บริการเผยแพรขอมูลขาวสารหองสมุดและอ่ืนๆ** รายการ - 16,769 16,769

8) บริการขอมูลขาวสารของราชการ วศ. ตาม พรบ.ฯ รายการ - 93 93

     หมายเหตุ  * ยืม-คืน ระบบอัตโนมัติและยืมทรัพยากรสารสนเทศ ( F-IG-048 )
    ** บัญชีรายชื่อเอกสารใหม, แผนพับ, บทความผานส่ือตาง ๆ / ส่ิงพิมพ/ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ตารางแสดงสถิติผูเขาใชบริการในรอบปงบประมาณ 2553 ผาน 7 ชองทาง (513,519 คน)

เดือน

ชองทางการเขาใชบริการ

จํานวนผูเขาใช

บริการ(คน)

ติดตอดวยตนเอง 
โทรศัพท โทรสาร 
และไปรษณีย

ผานทางเว็บไซต อีเมล 
และ ฐานขอมูล 

Journallink

ต.ค.52 685 21,900 22,585
พ.ย.52 711 45,793 46,504
ธ.ค.52 703 37,451 38,154
ม.ค.53 2,943 41,980 44,923
ก.พ.53 736 51,628 52,364
มี.ค.53 530 29,413 29,943
เม.ย.53 393 17,913 18,306
พ.ค.53 356 31,141 31,497
มิ.ย.53 531 61,733 62,264
ก.ค.53 392 50,415 50,807
ส.ค.53 255 51,976 52,231
ก.ย.53 356 63,585 63,941
รวม 8,591 504,928 513,519

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 23



2.4 ศูนยประสานงานสารานิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว.)

  ศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตราและเทคโนโลยี 
(ศปว) หมายถึง หนวยงานสมาชิกในขายงาน สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจํานวน 18 หนวยงาน ที่มีพันธกิจรวมกันในการทํากิจกรรม
เพื่อบริการแกผูใชหองสมุด แบงเปนหนวยงานท่ีใหบริการสารสนเทศ
จากภาครัฐและเอกชน 16 หนวยงาน (กลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุมหนว
ยงานสังกัดกระทรวง กลุมหนวยงานภาคเอกชน และสวนราชการมีฐานะ
เปนกรม อยูภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี) และสมาคมวิชาชีพเฉพาะ 2 หนว
ยงาน โดยมีสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนแกนนําและเปนหนวยงานกลางประสานงา
นระหวางสมาชิกใน เครือขาย 

กิจกรรม ศปว ประจําป 2553
1. เผยแพรจุลสาร ศปว.สาร ผานเว็บไซต ศปว จํานวน 2 ฉบับ คือ
  - ปที่ 10 ฉบับท่ี 4 (ต.ค.-ธ.ค.52) 
 - ปที่ 11 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มี.ค.53) 
2. ผลิตส่ิงพิมพ
  - ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 13 
ฉบับท่ี 2 (กันยายน 2552)
 - ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปท่ี 14 
ฉบับท่ี 1 (มีนาคม 2553)
3. รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 2552 จํานวน 1 ครั้ง และ
ประจํางวดของป 2553 จํานวน 3 ครั้ง เพื่อรายงาน กอสช. 
4. ปรับปรุงขอมูลลงฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีบนระบบอินเทอรเน็ต ปจจุบันมี 28,356 ระเบียน
5. ประชาสัมพันธขาวสาร 2 รายการ ใหสมาชิกเครือขายและผูเกี่ยวของ
 - การจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ลิขสิทธ์ิที่เปนธรรมสําหรับนัก
วิชาการ” เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2552

 - การจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเส่ียงสําหรับ
หองสมุดยุคใหม”  เม่ือวันท่ี 30 - 31 ต.ค. 2553
6. ศึกษาดูงานหองสมุด 1 ครั้ง
 - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร และสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
เม่ือวันท่ี 3 มี.ค. 2553

7. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง
 - เรื่อง “การบริหารความเส่ียงสําหรับหองสมุดยุคใหม”  ในวัน
ที่ 30 - 31 ส.ค. 2553 รวมกับชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ 
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8. รวมจัดนิทรรศการ 1 ครั้ง
 - กิจกรรมศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน เม่ือวันท่ี 12 - 14 ก.ค. 2553 
 จ.อางทอง โดยเชิญกรมสงเสริมอุตสาหกรรมและกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขารวม

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 25



9. จด Domain Website ศปว : www.scitech.in.th (23 เม.ย. 2553 - 22 เม.ย. 2554)

10. จัดสงส่ิงพิมพ 4 รายการ ใหสมาชิกเครือขายและผูเก่ียวของ
 10.1 ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 13 ฉบับท่ี 2 (ก.ย. 52) จํานวน 36 เลม
 10.2 ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 14 ฉบับท่ี 1 (มี.ค. 53) จํานวน 36 เลม
 10.3 แผนพับสัมมนา วศ. ใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรม    จํานวน 100 แผน
 10.4 เอกสารความรูดานทรัพยสินทางปญญา     จํานวน 6 รายการ
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3. ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  จดัใหมีงานบริการสงเสริมการใชสารสนเทศครอบคลุมทรัพยากร
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในหองสมุดและแหลงอื่นๆ 
ภายในประเทศและตางประเทศ และเพิ่มศักยภาพการเขาถึงขอมูลโดยใช
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมัยใหสามารถสืบคนขอมลูไดสะดวก รวดเรว็
และกวางขวางท้ังในและตางประเทศ สนองตอบความตองการในการศึกษา 
คนควา วิจัย อุตสาหกรรม แกนักวิเคราะหวิจัย ผูประกอบการจากภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการปฏิบัติงานดังน้ี
 
3.1 ดานการบริการการใชประโยชนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 3.1.1 บริการคนเรื่องตามคําขอ
 เปนบริการชวยคนควาขอมูลตามคําขอ โดยสามารถติดตอ
ขอรับบริการดวยตนเอง หรือผานทางโทรศัพท โทรสาร E-mail จดหมาย 
สารสนเทศท่ีใหบริการไดจากหนังสืออางอิง วารสารสาระสังเขป วารสาร
วชิาการ เอกสารภาษาไทย เอกสารสทิธิบตัร เอกสารมาตรฐาน และเอกสาร
ทางการคา

 3.1.2 บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย ( Selective Dissemination of  Information Service : SDI ) 
( http://siweb.dss.go.th/sdi/ )
 มีผูสนใจขอรับบริการ SDI ในป 2553 จํานวน 40 ราย ซ่ึงเปนผูสมัครที่มาจากภาคอุตสาหกรรมและจากขาราชการของ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยหัวเรื่อง/ คําคนท่ีใชในการติดตามเพ่ือใหบริการน้ัน มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 150 เรื่อง ทั้งน้ีไดมีการติดตาม
ขอมูลงานวิจัยจาก เอกสาร Chemical Abstracts จํานวน 81 เรื่อง จากเอกสาร Food Science and Technological Abstracts จํานวน 43 
เรื่อง จากเอกสาร Analytical Abstracts จํานวน 10 เรื่อง และจากเอกสาร Ceramic Abstracts จํานวน 4 เรื่อง รวมท้ังมีผูสนใจติดตาม
ขอมูลจากหนาสารบัญวารสาร จาํนวน 12 รายการ รปูแบบขอมูลท่ีจดัสงใหมีทัง้ท่ีอยูในรูป ดรรชนี (Index) บทคัดยอ (Abstracts) จาก

ขอมลูท่ีไดจดัสงใหผูใช มีผูตองการสําเนาเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ภายในประเทศซ่ึงเปนวารสารท่ีมีในสํานักหอสมุดฯ จาํนวน 

7 เรื่อง และท่ีไมมีในสํานักหอสมุดฯ จํานวน 6 เรื่อง นอกจากน้ีมีการขอสําเนาวารสารฉบับเต็มจากตางประเทศ จํานวน 1 เรื่อง 

สถิติบริการคนเรื่อง
 - ติดตอดวยตนเองตามแบบ F-IG-050 จํานวน  52 เร่ือง
 - ติดตอดวยตนเองตามแบบ F-IG-064  จํานวน 1,269  เรื่อง
 - ผานทางโทรศัพทตามแบบ F-IG-058 จํานวน  82 เรื่อง 
 - ผานทางอีเมล / เว็บไซต / เว็บบอรด จํานวน   19 เร่ือง

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 27



 เครื่องมือเขาสูแหลงขอมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science Information Access Tools) ที่สําคัญใน
การบริการ SDI ไดแก
  - Chemical Abstracts   ป ค.ศ. 1907 – ปจจุบัน (ยกเวน ป ค.ศ. 1998,2001)
  - Science and Technology Abstracts ป ค.ศ. 1970 – ปจจุบัน
  - Analytical Abstracts   ป ค.ศ. 1954 – ปจจุบัน (ยกเวน ป ค.ศ. 1999, 2005)
  - Ceramic Abstracts   ป ค.ศ.1964 – ปจจุบัน (ยกเวน ป ค.ศ. 1993,2001, 2002)

 3.1.3 บริการแนะนําและอบรมเทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  -  จัดฝกอบรมแกบุคคลภายนอก   จํานวน  3/74 ครั้ง/คน 
  - จัดกิจกรรม “การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตร จํานวน  6/158 สถาบัน/คน
                     และเทคโนโลยี” ภายใตโครงการขยายฐานการเรียนรู
     เพื่อการวิจัยและพัฒนา  

3.2 ดานการสงเสริมการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 3.2.1 ติดตามและเผยแพรสารสนเทศทันสมัยจากแหลงสารสนเทศท้ังในประเทศและตางประเทศ
   - วารสาร
       คัดเลือกบทความท่ีนาสนใจเพ่ือทําดรรชนีวารสาร   จํานวน 503  เรื่อง
       คัดเลือกบทความ/อานวิเคราะหเพื่อจัดทําแฟมขอมูลเฉพาะเร่ือง  จํานวน 370  เรื่อง
       ติดประกาศบทความท่ีนาสนใจ     จํานวน 146  เรื่อง
   - สิทธิบัตร
       อานวิเคราะหและสรุปเรื่องสิทธิบัตรและจัดจําแนก   จํานวน 127  เรื่อง
       อานวิเคราะหและสรุปเรื่องสิทธิบัตรทําโปสเตอร   จํานวน  16   เรื่อง
   - มาตรฐาน
       ติดประกาศเร่ืองมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีนาสนใจ  จํานวน  60   เรื่อง

 3.2.2 รวบรวมและประมวลสารสนเทศพรอมใชงาน
   - จัดทําแฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง   จํานวน   5   เรื่อง
   - จัดทําสาระนารูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากวารสาร จํานวน   9   เรื่อง
                     ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย 
 3.2.3 คัดเลือกเพื่อเผยแพรและจัดทําฐานขอมูลเฉพาะเร่ืองบน website
  3.2.3.1 ฐานขอมูล Patent Files ( http://siweb.dss.go.th/patent/pat_file/pat_file_list.asp )

รวบรวมขอมูลเทคโนโลยีเฉพาะเร่ืองจากเอกสารสิทธิบัตร จํานวน 12 เรื่อง 127 ระเบียน (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด 181 เรื่อง 
2,470 ระเบียน)
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  3.2.3.2 ฐานขอมูลแนะนําสิทธิบัตรเร่ืองท่ีนาสนใจ ( Patent gallery ) ( http://siweb.dss.go.th/patent/gallery/gal-
lery_list.asp )
   รวบรวมขอมูลเทคโนโลยีที่นาสนใจจากเอกสารสิทธิบัตรประเทศตางๆ จํานวน 16 เรื่อง (ถึงกันยายน 
2553 มีทั้งหมด 243 เรื่อง)

  3.2.3.3 ฐานขอมูล REACH Watch     
( http://siweb.dss.go.th/reach/about1.asp )
  รวบรวมเกีย่วกบัระเบียบสารเคมีของ
สหภาพยโุรปภายใตความรวมมือระหวางสํานักหอสมุดฯ
และหนวย ขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนยวจิยัแหงชาติดานการจัดการส่ิงแวดลอมและของเสีย
อนัตราย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั และการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เพื่อใชเปน
แหลงเรียนรูใหกบัผูประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกจิ
การคาตางประเทศและหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนการ
อุตสาหกรรมและการสงสินคาออกไปจําหนายในตาง
ประเทศ (ถึงกันยายน 2553)

  3.2.3.4 ฐานขอมูล REACH Coach      
( http://siweb.dss.go.th/reachcoach/ )
   เปนแหลงเรียนรูเรือ่ง REACH ซ่ึงเปน
กฎหมายใหมทีใ่ชควบคมุกํากบัดูแลสารเคมขีองสหภาพ
ยโุรป ทีจ่ะชวยใหผูใชไดเรยีนรูอยางรวดเรว็เกีย่วกบัสาระ
ของกระบวนการและขอกําหนดของกฎหมาย รวมถึง
ประเด็นสําคัญตาง ๆ  ของขอกําหนดและเง่ือนไขของกฎ
ขอบงัคับ เนือ่งจากการนาํเสนอสาระสําคัญของ REACH 
ใชเทคนิคการโยงเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกันเขาดวยกัน 
วิธีการน้ีจะชวยใหผูใชเรียนรูสาระแตละเรื่องไดอยาง
กระชับเฉพาะเร่ืองน้ัน ๆ และหากตองการขยายความรู
ไปยงัเร่ืองตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกส็ามารถเขาถึงความรูนัน้ได
โดยสะดวกรวดเรว็ สาระท่ีมีในแหลงเรยีนรูนี ้แบงเปนก
ลุมไดดังน้ี

  - สาระของกฎหมาย ไดแก กระบวนและขอ
กําหนดของกฎหมาย
 - ขอกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับสารเคมี ใน

กฎหมาย
 - คู มือและแนวทางในการดําเนินการตาม
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
 - เอกสารประกอบการสัมมนาและอบรมเก่ียว
กับ REACH 

รายการ จํานวน (เรื่อง)

ขาวเก่ียวกับ REACH 969

คําถามท่ีพบบอย (REACH FAQ) 44

บทความเก่ียวกับ REACH 7

REACH content 1

รวมลิงคที่เกี่ยวของ 19

เอกสาร/รายงานเก่ียวกับ REACH 163

งานนําเสนอเก่ียวกับ REACH 72

คําศัพทเกี่ยวกับ REACH  145

คํายอเกี่ยวกับ REACH 43

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 29



  3.2.3.5 ฐานขอมลูบทความนาสนใจ 
( http://siweb.dss.go.th/article/ )
รวบรวมบทความท่ีนาสนใจเพ่ือติดตามความกาวหนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคัดเลือกและจัด
ทําบทคัดยอบทความจากวารสารวิชาการ และนําเขา
ขอมูล จํานวน 147 เรื่อง (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด 
1,405 เรื่อง)

  3 . 2 . 3 . 6  ฐานข  อมู ลประมวล
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง ( http://siweb.dss.go.th/com-
piled/ )
  รวบรวมขอมูลบรรณานุกรมเฉพาะ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงกําหนดขอบเขตการสืบคนภายใตหวั
เร่ืองทีเ่ก่ียวของและจัดทําบทคัดยอไวดวย ซ่ึงผูใชบรกิาร
สามารถติดตามเอกสารฉบับเต็ม ( full text) ไดจากแฟม
ประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง จาํนวนขอมลูท่ีนาํเขา มี
ทัง้หมด 5 เรือ่ง 230 ระเบียน (ถงึกันยายน 2553 มีทัง้หมด 
30 เร่ือง 3,727 ระเบียน) ดังน้ี

สารสนเทศท่ีนําเขาระบบฐานขอมูล จํานวนระเบียน

 Alternative energy 68

Analytical and laboratory 281

Beverages 107

Biodiesel 314

Bioextract 74

Brown rice 67

Canned food 34

Ceramic 355

Chemical industry 142

Chemical safety 21

Chitin_Chitosan 181

Cleaning agent 40

Cosmetic 174

Drinking water 49

Essential oil for spa 108

Food science and technology 606

Frozen food 51

Garlic 73

สารสนเทศท่ีนําเขาระบบฐานขอมูล จํานวนระเบียน

Global warming 68

Ground water 37

Nanotechnology 105

Paper recycling 84

Passion fruit 14

Petroleum 72

Plastic 107

Plastics recycling 105

Rubber recycling 47

Shampoo 56

Sugar 98

Wine 189

  3.2.3.7 ฐานขอมูลประมวลสารสนเทศพรอมใช
  รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่นาสนใจในปจจุบัน 
เพือ่การเขาถึงสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ
ที่สะดวกและงายแกการทําความเขาใจ นอกจากนี้ไดรวบรวมเอกสาร
อางองิฉบับเต็มท่ีใชในการจัดทําเปนแฟมเพือ่ใหบรกิารดวย จาํนวนขอมลู
ทีน่าํเขา มีทัง้หมด 9 เรือ่ง (ถงึกันยายน 2553 มีทัง้หมด 18 เรือ่ง ) ดังน้ี

1. เรื่องนารูเกี่ยวกับไดออกซิน

2. การดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ
3. โปรตีนในน้ํายางธรรมชาติ
4. อาหารฉายรังสี
5. พลังงานจากชีวมวล
6. ครีมกันแดด

7. การใชประโยชนของไคโตแซนในการยืดอายุของอาหารและ  
 เครื่องด่ืม

8. อาหารดัดแปรพันธุกรรม

9. ซาโปนิน
10. ผลิตภัณฑสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม

11. พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
12. เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
13. ยาสีฟน
14. นํ้ายาปรับผานุม

15. ฝนกรด

16. วิกฤตการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
17. นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ
18. แบคทีเรียในอาหาร
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  3.2.3.8 ฐานขอมูลกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( http://siweb.dss.go.th/
standard/rachakitja/show_list_kitja.asp )
  รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีนาสนใจของไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคัดเลือกจากราช
กิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา และประเภท ง ฉบับประกาศและงานท่ัวไป จํานวน 292 เรื่อง (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด 
1,968 เรื่อง)

  3.2.3.9 ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต (http://siweb.dss.go.th/information)
รวบรวมเร่ืองท่ีมีผูสนใจคนพรอมคําตอบ ซ่ึงบอกแหลงสารนิเทศ หรอืรายการเอกสารท่ีสืบคนได รวมท้ังหากสนใจสามารถขอสําเนา
เอกสารรายการน้ันได ปจจุบันมีขอมูลจํานวน 10 เรื่อง รวมท้ังส้ิน 85 ระเบียน ไดแก

จํานวนขอมูล จํานวนระเบียน

Activated carbon 12

Adhesive / Gules 7

Drinking water 12

Food additives 6

Fruit juice 8

Household product 6

Lime/Calcium carbonate 6

 Rubber 6

Wastewater treatment 16

ขนมจีน 6

  นอกจากน้ียงัไดจดัทําเปนสวนของ “คําถาม-นีมี้คําตอบ” ซ่ึงเปนการรวบรวมคําถาม-คําตอบ จากผูขอรบับริการ
ตองการ นําเสนอเน้ือหาคําตอบโดยยอพรอมระบุเอกสารที่ไดเพื่อเปนแนวทางในการสืบคนตอไป จํานวน 96 เรื่อง (ถึงกันยายน 
2553 มีทั้งหมด 236 เรื่อง)

 3.2.3.10 ฐานขอมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุสาหกรรม ( 

http://siweb.dss.go.th/reuse/ )
   จดัทําสาระสังเขปภาษาไทยของขอมลูสาระ
สังเขปเก่ียวกบัวัสดุเหลอืทิง้จากอุตสาหกรรม ประเภทวัสดุเซรา
มิก จํานวน 24 ระเบียน (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด 288 เรื่อง)

3.2.4 จัดทําสาระสังเขป
        1. จัดทําสาระสังเขปภาษาไทย / บทความวิชาการดานอาหาร        87 เรื่อง
        2. จัดทําสาระสังเขปบทความท่ีนาสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     147 เรื่อง
        3. จัดทําสาระสังเขปของบทความดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีภาษาตางประเทศ เปนภาษาไทย  200 เรื่อง 
        4. จดัทําสาระสังเขปภาษาไทยของขอมลูสาระสังเขปเก่ียวกบั วสัดุเหลอืทิง้จากอุตสาหกรรม

              ประเภทวัสดุเซรามิก                                  24 เร่ือง
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3.2.5 สถิติผูใชบริการฐานขอมูลผานทาง Internet 

ฐานขอมูล จํานวน (ครั้ง)

1) บทความท่ีนาสนใจ 40,086

2) สิทธิบัตร 26,208

 - สิทธิบัตรเฉพาะเร่ือง 9,200

 - บทความเผยแพร/ขาว เก่ียวกับสิทธิบัตร 12,161

 - ความรูทั่วไปเก่ียวกับสิทธิบัตร 2,614

 - แหลงขอมูลเก่ียวกับสิทธิบัตร 1,241

 - วิธีคนสิทธิบัตร 1,012

3) REACH Watch 12,465

 - ความรูทั่วไป (Chem Policy) 9,263

 - แหลงขอมูล 1,315

 - การนําเสนอเก่ียวกับ REACH 679

 - ขาวความเคล่ือนไหว 1,208

4) มาตรฐาน 71,816

 - กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
                  (จากราชกิจจานุเบกษา)

47,680

 - มาตรฐานอาหาร CODEX 13,179

 - มาตรฐานวิธีทดสอบของ EPA (จาก CFR) 4,189

 - มาตรฐาน NFPA ( Fire Safety) 6,768

5) ประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง 602

6) บริการคนเรื่อง 21,129

7) วัสดุเหลือทิ้ง 8,940

8) Web Directory เฉพาะดาน ว และ ท 12,565
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4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาเว็บไซต http://siweb.dss.go.th เพื่อใหบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกบคุลากรภายในและผูใชบรกิารทางอินเทอรเน็ต อกีท้ังเพิม่ชองทางการส่ือสารแบบ Social Network ผานทาง Facebook 
(http://www.facebook.com/sciencelibrary) และ Twitter (http://twitter.com/sciencelibrary) ฐานขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับการพัฒนาข้ึน
นั้นไดรับการปรับปรุงขอมูลและรูปแบบใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง ปจจุบันน้ีสํานักหอสมุดฯ ไดพัฒนาฐานขอมูลทั้งส้ิน 42 ฐาน 
(พัฒนาใน ป 2553 จํานวน 3 ฐาน) จําแนกเปน 9 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี

ตารางแสดงรายช่ือฐานขอมูลแยกตามประเภท

ประเภทฐานขอมูล รายชื่อฐานขอมูล

1. ฐานขอมูล 
 บรรณานุกรม
 ส่ิงพิมพ สท.

1.1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2. ฐานขอมูลบทความนาสนใจ
1.3. ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต
1.4. ฐานขอมูล Compiled File
1.5. ฐานขอมูลวารสารอภินันทนาการ

2. ฐานขอมูล
 ส่ิงพิมพพิเศษ

2.1. ฐานขอมูลดรรชนีมาตรฐานอาหาร ของ Codex alimentarius
2.2. ฐานขอมูลวิธีทดสอบ (EPA Test Methods) ใน Code of Federal Regulations (CFR) 
2.3. ฐานขอมูลรายชื่อเอกสารมาตรฐานท่ีมีในขายงานศูนยประสานงานสารนิเทศ 
       วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว.) 
2.4. ฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.5. ฐานขอมูลมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย (NFPA standard)
2.6. ฐานขอมูลรวมลิงคเว็บไซตที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
2.7. ฐานขอมูล Patent Glossary
2.8. ฐานขอมูล Patent File

2.9. ฐานขอมูล Thai’s Foreign Patent
2.10. ฐานขอมูลเทคโนโลยีนาสนใจ “Patent Gallery”

2.11. ฐานขอมูล Thai Chemical Directory

3. ฐานขอมูล
 เครือขาย

3.1. ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2. ฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3.3. ฐานขอมูลการจัดการปญหาเกษตรกรรมข้ันพื้นฐานในเขตภูมิภาค

4. ฐานขอมูล
 เฉพาะทาง

4.1. ฐานขอมูล REACH WATCH
4.2. ฐานขอมูลวัดสุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม 
4.3. ฐานขอมูลสารบบแหลงสารนิเทศสารเคมี

5. ฐานขอมูล
 เอกสารฉบับ
 เต็มของ วศ.

5.1. ฐานขอมูลบทความนาสนใจ
5.2. ฐานขอมูลเอกสารรายงานการวิจัยและเอกสารประเมินผลงานวิชาการของ 
       บุคลากร กรมวิทยาศาสตรบริการในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส

5.3. ฐานขอมูลสื่อสิ่งพิมพท่ีผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดแก ขอมูลจากวารสาร
       กรมวิทยาศาสตรบริการ บทความวิทยุกระจายเสียงและขาวสารราชการของ วศ.
5.4. ฐานขอมูลเทคโนโลยี วศ. เพื่อชุมชน
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ประเภทฐานขอมูล รายชื่อฐานขอมูล

6. ฐานขอมูล
 แนะนําแหลง
 ขอมูลจาก
 เว็บไซต

6.1. ฐานขอมูล Web Directory

7. ฐานขอมูล
 กิจกรรมพิเศษ

7.1. ฐานขอมูลขาวสารของราชการ วศ.
7.2. ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมส่ิงพิมพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
       พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
7.3. เว็บไซตรวบรวมผลการประกวดเว็บไซตพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยใน
      วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
7.4. เว็บไซตรวบรวมผลการประกวดเว็บไซตพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
       พระบิดาวิทยาศาสตรไทย ฉลองสมโภช ๒๐๐ ป รัชกาลท่ี ๔
7.5. เว็บไซตมูลนิธิ ดร.ต้ัว ลพานุกรม

8. ฐานขอมูลเพื่อ
 สนับสนุนการ
 บริหารจัดการ

8.1. ฐานขอมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2000
8.2. ฐานขอมูลพัฒนาศักยภาพ IT ของบุคลากร วศ.
8.3. ฐานขอมูล Learning Organization
8.4. ฐานขอมูลครุภัณฑ IT และ ครุภัณฑสํานักงาน
8.5. ฐานขอมูลระบบงานพัฒนาบุคลากร
8.6. ฐานขอมูลเก็บสถิติผูใชบริการเว็บไซต
8.7. ฐานขอมูลระบบลูกคาสัมพันธ

8.8. ฐานขอมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส

9. ฐานขอมูลเพื่อ
 สนับสนุนการ
 บริการวิเคราะห
 ทดสอบ สอบ

 สารสนเทศท่ี
 เกี่ยวของ

9.1. ฐานขอมูลเครือขายนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ (SPIN : Service & Product
       Innovation Network)
9.2. ฐานขอมูลเครือขายฝกอบรม (SPTN : Service Practice Training Network)

 ในระหวางป 2553 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดพฒันาฐานขอมลูเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการภายในสํานักหอสมดุฯ 
จํานวน 3 ฐานดังน้ี

1. ฐานขอมูลระบบลูกคาสัมพันธ

 จัดทําข้ึนเพื่อจัดเก็บขอมูลประวัติลูกคาและสถิติการเขาใชบริการภายในสํานักหอสมุดฯ ระบบจะนําขอมูลความตองการ
ของลูกคามาวิเคราะห ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจผานระบบ Intranet นอกจากน้ียังมีการเก็บสถิติและออกรายงาน เพื่อ
นําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการตอไป

2. ฐานขอมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส

 จัดทําข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเขาฝกอบรมในการลงแบบประเมินความพึงพอใจ ระบบน้ีจัดทําข้ึนแบบ web 
application นอกจากน้ันยังเปนการอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีในการสรุปผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลา 

เน่ืองจากระบบจะประมวลผลการประเมินหลักสูตรและผูสอน ใหทันทีเม่ือสงขอมูลเขาสูระบบขอมูล
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ภาพแสดงหนาเว็บของฐานขอมูลประเมินความพึงพอใจ /  ฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส
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3. เว็บไซตมูลนิธิ ดร.ต้ัว ลพานุกรม
 จดัทําข้ึนเพือ่ระลกึถงึ ดร.ต้ัว ลพานุกรม และ
เปนแหลงขอมูลเก่ียวกับมูลนิธิ ดร.ต้ัว ลพานุกรม, เผย
แพรบทความท่ีนาสนใจ, ประชาสัมพนัธขาว/ กจิกรรม
ตาง ๆ และรายงานผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

4. งานบริการ/ งานตามภารกิจ
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการดําเนินงานตามภารกิจ ปงบประมาณ 2553 สรุปไดดังน้ี
 1. การจัดระบบเอกสารเพ่ือบริการ
  1.1  ปรับปรุงขอมูลดรรชนี (e-Public Catalog) ใหเปนปจจุบัน     333 ระเบียน 
   1.2  เชื่อมหนาสารบัญ (contents)         215  เรื่อง
 2. บริการสงเสริมการใชสารสนเทศ
   จัดทําบัญชีรายชื่อเอกสารใหมผานเว็บไซต     1,080 เลม 
 3. บริการสารสนเทศผานเครือขาย
  3.1 การเขาถึงบริการสารสนเทศผานเว็บไซต (http://siweb.dss.go.th)  504,529  คน
  3.2  เผยแพรรายชื่อเอกสารใหมผานทางเว็บ      12  ครั้ง/ เรื่อง
   3.3 ปรับปรุงและนําขอมูลเขาโฮมเพจ      591  เรื่อง
   3.4 ปรับปรุงรูปแบบและโครงสรางเว็บไซต     484  เรื่อง

 4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
  4.1 เพิ่มขอมูล / ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล

   เผยแพรสารสนเทศทันสมัยผานเว็บไซต   559 เรื่อง
   เพิ่มขอมูลและคําสําคัญในฐานขอมูล STKC   148  เรื่อง

   เพิ่มขอมูล / คําสําคัญในฐานขอมูล ส่ือสิ่งพิมพที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ   
    บทความวิทยุกระจายเสียง      12 เรื่อง
    บทความ สาระนารู      85  เรื่อง

    บทความวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ   30 เร่ือง

  4.2 จัดทําขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิตัล
   บทความวิทยุกระจายเสียง       12 เรื่อง
   วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ     30  เรื่อง
   เอกสารรีพริ้นท (Reprint)      3,632 เลม
  4.3 ปรับปรุงเว็บเพจ / โครงสรางฐานขอมูล      15 ฐานขอมูล

    หนาเว็บหลักของ siweb
   ฐานขอมูลระบบจัดการเอกสารคุณภาพ
   ฐานขอมูลพัฒนาบุคลากรของ สท.

    ฐานขอมูล พรบ.ขอมูลขาวสารราชการของวศ.
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    ฐานขอมูล REACH WATCH
   ฐานขอมูลวัดสุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรม
   ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต
   ฐานขอมูลสื่อส่ิงพิมพที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ 
   ฐานขอมูลเอกสารรายงานการวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการ ในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส
   ฐานขอมูลครุภัณฑ IT และครุภัณฑสํานักงาน
   ฐานขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ
    ฐานขอมูล Compile File
    ฐานขอมูลถาม-ตอบเกษตรกรรมพ้ืนบาน
    ฐานขอมูลศูนยประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    ฐานขอมูลวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
  4.4 พัฒนาฐานขอมูลใหม
   ฐานขอมูลระบบลูกคาสัมพันธ    1 ฐาน
    ฐานขอมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส 1 ฐาน
    เว็บไซตมูลนิธิ ดร.ต้ัว ลพานุกรม    1 ฐาน 
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการเครือขาย หองส มุดอิเลก็ทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี
โครงการหมูบานขาวหอมนิล (หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) “ศูนยการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน”
โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบคนสารสนเทศ จากวารสารสาระสังเขป Chemical 
Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา
โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบคนสารนิเทศสิทธิบัตรเพื่อการตอยอดเทคโนโลยี
โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมเสวนา “ศุกร (สุข) กับ Science” ในโครงการจัดการความรูของ วศ.
กิจกรรม Library Tour

กิจกรรมท่ีค่ันหนังสือทํามือ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร

นิทรรศการวรรณกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 

กิจกรรมการจัดการความรู (KM) สท. 

ร า ย ง า น กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ จํ า ป   2 5 5 3  A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0
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 ปจจุบันน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบกับ
หองสมุดและแหลงบริการสารสนเทศ ทั้งภายในและตางประเทศเปนอยาง
มาก วิถีชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และการเรียนรูท้ังหมดลวนอยูในยุคของ
ไซเบอร (Cyber) ทั้งส้ิน ดังน้ัน สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดจัดทําชุด 
“โครงการเครือขายหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีของประเทศข้ึน ต้ังแต ป พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน เพื่อพัฒนาแหลง
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหเขมแข็ง โดยใช
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเปนเครือ่งมอืชวยในการศกึษาคนควา
หาความรูความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากทรัพยากร
สารสนเทศท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหใชประโยชนอยางคุมคาท่ีสุด

   วัตถุประสงค
1. พัฒนาแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ให
เขมแข็ง โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
เปนเครื่องมือในการคนควา ศึกษาหาความรู ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและ
ตางประเทศไดอยางหลากหลายเพ่ิมข้ึน

2. เพิม่ประสิทธิภาพดานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผานเครือขายความ
รวมมือ บนระบบอินเทอรเน็ต เพื่อการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุม
คาและเกิดประโยชนสูงสุด

3. เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดตลอดเวลา ไมจาํกัดเวลาและสถานท่ีเปนการขยายขีดความสามารถ
ดานบริการสารนิเทศวิชาการสูงข้ึน ทั้งในประเทศและตางประเทศ

4. ขยายฐานการบริการสารสนเทศวิชาการเฉพาะเรื่องดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5. สงเสริม สนับสนุน ผูใชบริการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู
สนใจ ในการเขาถงึฐานขอมลูวชิาการเฉพาะดานของประเทศ เพือ่ให
มีการใชประโยชนสูงสุด เพื่อแกไขปญหาทางเทคนิค การผลิต 
อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ / พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนเกิดผลผลิตหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

   กลุมเปาหมาย

• ผูประกอบการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
การคา และธุรกิจชุมชน 

• ผูวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน ภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ประชาชน 

• นักศึกษา นักเรียน และประชาชนท่ัวไป

โครงการเครือขาย

หองสมุด

อเิลก็ทรอนกิส

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยขีองประเทศ 
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของโครงการในปงบประมาณ 2553 มีดังน้ี

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใชรวมกันในประเทศ
1.1 จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,029 รายการ 
1.2 จัดทํา Web directory สารสนเทศวิทยาศาสตรใหเปนหมวดหมู 35 เว็บไซต 
1.3 บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,327 รายการ

2. เพิ่มศักยภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิตอล
2.1 พัฒนาเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารรวมกับสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จัดทําฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3,724 ระเบียน
2.2 เพิม่ขอมลูหนาสารบัญของสิง่พมิพภาษาไทยและตางประเทศในฐานขอมลูดรรชน ี(e- Public Catalog) จาํนวน 3,100 ระเบยีน 
2.3 พัฒนาฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับ 15 หนวยงานภายใตศูนยประสานงาน

สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2,021 ระเบียน 
2.4 สงเสริมการเขาถึงสารสนเทศวิชาการเฉพาะเร่ืองภาษาตางประเทศ จํานวน 200 ระเบียน 
2.5 ประมวลสารสนเทศพรอมใชงาน (Information Repackaging) ประกอบดวย 

• บทคัดยอสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวารสารภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย จํานวน 200 เรื่อง
• สาระนารูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย จํานวน 9 เรื่อง
• ฐานขอมูลสงเสริมและเผยแพรสารสนเทศสูชุมชน จํานวน 260 ระเบียน

2.6 ปรับปรุงขอมูลกฤตภาคอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1,290 ระเบียน 
2.7 บริการหนาสารบัญวารสารภาษาตางประเทศ ฉบับปจจุบันผานเว็บไซต จํานวน 17,197 ระเบียน

3. ขยายฐานการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
3.1 ขยายฐานการเรยีนรูเพือ่การวจิยัและพฒันา ดานการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีใหแกขาราชการ 

นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการอุตสาหกรรม และผูสนใจ โดยจัดท่ีสํานักหอสมุดฯ 1 ครั้ง และนอกสถานท่ี 5 
ครั้ง ไดแก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (สมุทรปราการ) หองปฏิบัติ
การกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพฯ) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 
(กรุงเทพฯ) และสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม (นนทบุรี) 

3.2 พัฒนาทักษะการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแก นักวิชาการ อาจารยนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผูสนใจ 1 ครั้ง คือ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชหลักวิทยาศาสตรกับวิถีชีวิตชุมชน : การใช
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางรายไดสรางอาชีพและทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น ณ 

อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง วันท่ี 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 700 คน โดยดําเนินรวมกับกิจกรรม “ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน : 
โครงการหมูบานขาวหอมนิล” กรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อสนองนโยบายหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ปงบประมาณ 2547-2553

กิจกรรม หนวยนับ
ปงบประมาณ

รวม2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
      จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใชรวมกันใน

ประเทศ

รายการ 1,983 1,483 1,152 1,872 1,151 1,029 14,727

จัดทํา Web Directory สารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหเปนหมวดหมู

แหง 107 133 120 48 51 35 494

บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

เลม 2,909 3,881 4,567 1558 2,537 1,327 18,349

งานเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

ระเบียน 8,290 7,557 7,105 5,795 5,951 1,427 39,849

เพิ่มขอมูลหนาสารบาญในฐานขอมูลดรรชนีส่ิงพิมพ

ภาษาตางประเทศ

ระเบียน 4,036 5,814 5,028 3,677 2,996 5,000 29,651

ฐานขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ระเบียน 6,171 2,282 2,466 2396 2,242 2,423 20,001

สงเสริมการเขาถึงสารสนเทศวิชาการเฉพาะเร่ืองภาษา
ตางประเทศ

ระเบียน 1,565 1,565

บทคัดยอสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
วารสารภาษา ตางประเทศเปนภาษาไทย

เรื่อง 300 280 200 780

สาระนารูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากภาษาตาง
ประเทศเปนภาษาไทย

เรื่อง 10 15 14 17 22 - 9 87

ฐานขอมูลสงเสริมและเผยแพรสารสนเทศสูชุมชน ระเบียน 300 195 225 210 240 260 1,430

กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส ระเบียน 7,000 902 1,290 10,684

บริการหนาสารบัญวารสารภาษาตางประเทศ
 ฉบับปจจุบันผานเว็บไซต

ระเบียน 17,197

พัฒนาทักษะการสืบคนแก นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นัก

คนควาฯ

คน 289 574 286 251 407 700 3,481

ขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา คร้ัง 6 6

   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 มีแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศสามารถบรหิารจดัการมวลทรพัยากรสารสนเทศและใหบรกิาร
ขอมูลดวยระบบเครือขายสารสนเทศผูใชบรกิารทุกระดับพรอมท้ังเครือขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถไดสารสนเทศท่ีตรง

กับความตองการใชประโยชนไดอยางทันการณ ทุกเวลา ทุกโอกาส
 เปนการลดตนทุนความซ้ําซอนในการนําเขาขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ ประหยัดราย
จายของรัฐ แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสามารถรวมใชทรัพยากรไดอยางคุมคา นักวิจัย นัก

วิทยาศาสตร ผูประกอบการอุตสาหกรรมดานเทคนิคและวิชาการ รวมทั้งประชาชนผูสนใจเฉพาะสาขาสามารถนําขอมูลไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุด เปนการตอยอดสรางนวัตกรรมเพื่อสรางธุรกิจเพิ่มรายได

 นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ผูประกอบการ ขาราชการ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป สามารถนําขอมูล
ความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน ดานการศึกษาเพ่ิมพูนความรูอยางตอเนื่อง การพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางรายได รวม
ทั้งสรางความตระหนักถึงการใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําปี 2553 45



   ความเปนมา
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะท่ีเปนแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีตระหนักถงึความสําคัญของการสงเสริมใหมีการนําขอมูลความ
รูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชประโยชน ไดจัดใหมีกิจกรรมฝก
อบรมเทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต
โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเปนการแนะนํา
แหลงสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสําคัญ วิธีการหรือ
เทคนิคในการสืบคนสารสนเทศท้ังท่ีอยู ในรูปส่ือสิ่งพิมพและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีการแนะนําเว็บไซตที่สําคัญและบริการตาง ๆ ที่
ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาไดตอไป

   สรุปผลการดําเนินการ
 สํานักหอสมุดฯ ไดจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัย
และพัฒนา การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังส้ิน 6 
ครั้ง มีผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด 21 หนวยงาน 158 คน ดังน้ี 
 วันท่ี 23 มีนาคม 2553 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด จ. กรุงเทพฯ 
มีผูสนใจเขารวมการฝกอบรมฯ จาํนวน 19 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนนัก
วิทยาศาสตรและนักวิจัย จากแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 วันท่ี 28 เมษายน 2553 ณ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑอาหาร จํากัด จ.
สมุทรปราการ มีผูสนใจเขารวม ฝกอบรมฯ จํานวน 26 คน ผูเขาอบรมเปน
ผูปฏิบัติงาน ท้ังจากฝายบริหาร ฝายผลิต ฝายประกันคุณภาพ และจากฝาย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
  วันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ณ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ

โครงการขยายฐาน

การเรียนรูเพือ่การวิจยั

และพฒันา : 
การสืบคนสารสนเทศ
วทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ผูสนใจท่ีเขารวมกิจกรรมฯ สวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม จาก 16 หนวย
งาน จํานวน 28 คน 
 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 36 
คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขารวมกิจ

กรรมฯ จํานวน 26 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร
 วันท่ี 19 สิงหาคม 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม จ.นนทบุรี มีผูสนใจเขารวม
กิจกรรมฯ จํานวน 23 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิจัย

   ประโยชนที่ไดรับ
 1. ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําขอมูลความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสืบคน
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
 2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลความรูและบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแพรหลาย

กลุมเปาหมาย 
 - ผูปฏิบัติงานท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมท้ังจากในสวนภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ภาพบรรยากาศการจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา

การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บริษัท 
บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด

วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

บริษัท 
ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2553

สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2553

บริษัท
หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) จํากัด

วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2553

บริษัท

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553

สถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ

วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2553

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําปี 2553 47



   1. หลักการและเหตุผล
 จากแนวพระราชดําริเม่ือป พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
ประเทศ ความวา “ การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามข้ันตอน สรางพื้น
ฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใชของประชาชน เม่ือไดพื้นฐานม่ันคง จึง
คอยเสริมสรางความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงโดยลําดับตอไป” 
ตอมาในป 2536 ประเทศไทยไดรับการยอมรับวาเปนเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย 
รองจากประเทศญ่ีปุน เกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร พระราชดํารัสเก่ียว
กับเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงถือเปนปรัชญาช้ีแนวทางการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติในทุกระดับ ต้ังแตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การประยุกตใชทีพ่อเพยีง ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา สงผลงานเขาชิงรางวัล
ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (เดลินิวส 22 ตุลาคม 2552 
: หนา 10) ท้ังน้ี สาขาวิชาการบริหารจัดการสารสนเทศดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน กลุมบรรณารักษหรือผูจัดการขอมูลสวนทองถิ่น 
จะตองเรียนรูการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึนดวยนอก เหนือ จากมีความรูดานจัด
ระบบการเขาถึงแหลงเรียนรูแลว รูจักปรับรูปแบบ วิธีการทํางานเดิม ๆ นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีจิต
บรกิาร ชอบแบงปนความรู สรางเครือขายในวิชาชีพเพือ่เปนการเสริมสราง 
กลุมวิชาชีพการจัดการสารสนเทศดานวิทยาศาสตร ฯ ใหมีความเขมแข็ง
และเปนผูทันสมัยในการจัดการความรูแบบสหวิทยาการจัดบริการไดตรง
ตามความตองการของชุมชนและผูใชบริการสามารถถายทอดช้ีแนะชุมชน

ใหมีความรู ความเขาใจในสารสนเทศทางวิทยาศาสตรฯ และนําไปใช
ประโยชนได 

  กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสํานักเทคโนโลยชีมุชน ตระหนกัในความ
สําคัญเร่ือง “การบริหารจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 
การนาํวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชกบัวถิชีวีติชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเพื่อสนองนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในการดําเนินโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จึงไดจัดกิจกรรม “ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ

ชมุชน” โครงการ หมูบานขาวหอมนิล (หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ข้ึน โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ นิทรรศการ
วชิาการ เพ่ือ สรางความตระหนักรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชมุชน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

หมูบานขาวหอมนิล 

(หมูบานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี)

ณ อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยการ

อาชีพวิเศษชัยชาญ อ. วิเศษชัยชาญ 

จ.อางทอง

ระหวางวันท่ี 12 - 14 กรกฎาคม 2553

“ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับชุมชน”
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   2. วัตถุประสงค
 1. เพื่อถายทอด ความรูดานบริหารจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง ใหสามารถนําไปประยุกตใชจริงกับสภาวะแวดลอมของตนเอง
 2. เพื่อศึกษาแหลงการเรียนรูตนแบบ เปนการปรับวิสัยทัศน และขยายความคิดเชิงสรางสรรคแก ผูเขาอบรม
 3. เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน วศ. และหนวยงานภายนอกท้ังดานอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม
 4. เพื่อใหมีเวทีในการแลกเปล่ียน ความรู ความสําเร็จ ประสบการณของกลุมวิชาชีพในชุมชน
 5. เพื่อใหมีการสรางงาน ผลผลิต ดานตระหนักรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน

   3. ลักษณะกิจกรรม
  3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

• การจัดการความรูในศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ทางเลือกใหมของผูจดัการความรูในการบริหารจัดการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ บทบาท

ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูของศูนยการเรียนรูฯ
• การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมาประยุกตใชในวิถีชีวิตชุมชน
• การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชหลักวิทยาศาสตรกับวิถีชีวิตชุมชน : การใชสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อการสรางรายไดสรางอาชีพและการทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น” 
  3.2 นิทรรศการเปดโลกวิชาการ 3 อ. (อากาศ, อาหาร, ออกกําลังกาย) 

• นิทรรศการสารสนเทศวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน 
• การแสดงผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
• นิทรรศการของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
• นิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิทยาศาสตรบริการของ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
• นิทรรศการผลงานผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น และ การนํากลับมาใชใหม (รีไซเคิล)

 
   4. ระยะเวลาและสถานท่ี
  วนัท่ี 11-14 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนยวทิยบริการ วทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ อ. วเิศษชัยชาญ 
จ.อางทอง 

   5. กลุมเปาหมาย
 บรรณารักษ / ผูจัดการขอมูล ศูนยการเรียนรูชุมชนศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / นักเรียนระดับ
มัธยมตนถึงมัธยมปลาย / นักศึกษา / กลุมอาชีพและประชาชนท่ีสนใจใน เขตอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง รวมท้ังเขตพ้ืนท่ี
ใกลเคียง เขารวมงาน

 วันท่ี 12  กรกฎาคม 2553 เวลา 8.00 – 15.30 น.   จํานวน 300 คน 
 วันท่ี 13 – 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น.  จํานวน 500 คน 

   6. ผูรับผิดชอบโครงการ
 หนวยงานรวมดําเนินการ

• กรมวิทยาศาสตรบริการ โดย
  - สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  - สํานักเทคโนโลยีชุมชน
  - โครงการฟสิกสและวิศวกรรม

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดย สํานักบริหารยุทธศาสตร
• กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม โดย ศูนยสารสนเทศส่ิงแวดลอม
• ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิเศษชัยชาญ จ.อางทอง หนวยงานสนับสนุน
• วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

   6. งบประมาณ
  จํานวน ประมาณ 211,000 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
   7. ประโยชนที่ไดรับ
 7.1 บคุลากร เจาหนาท่ีในสวนการศึกษา กลุมผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอางทองสามารถ
เขาถึงขอมลูความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ และพฒันาคุณภาพวตัถุดิบพืน้บาน
ใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ือเพิ่มรายได
 7.2 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดมีสวนรวมสนับสนุนโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน วศ. และหนวยงานภายนอกท้ังดานอุตสาหกรรม
และส่ิงแวดลอม
 7.3 มีเวทีในการแลกเปล่ียน ความรู ความสําเร็จ ประสบการณของกลุมวิชาชีพในชุมชน
 7.4  เกิดการสรางงาน ผลผลิต ดานตระหนักรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน
 7.5 กรมวิทยาศาสตรบริการไดขยายการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแพรหลายสูกลุมผูใชระดับ
ทองถิ่น และเกิดความรวมมือกบัแหลงบริการสารสนเทศระดับทองถิน่ในการใหบรกิารขอมลูความรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   สรปุผลการดําเนินการ
 ตามท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดดําเนินงานโครงการ “หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” หมูบานขาวหอมนิล 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอางทอง โดย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณ ป 2553 และ สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.) ไดรวมกับศูนยขอมูลขอสนเทศฯ หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ. 
วเิศษชัยชาญ จ. อางทอง จัดกิจกรรม “ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน” ภายใตโครงการ หมูบานขาวหอม
นลิ (หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี เพือ่ใหประชาชนในชุมชนดังกลาวไดรบัทราบถึงแหลงสารสนเทศและการนําขอมูลความ
รูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและดําเนินชวีติประจําวัน อนัจะเปนการชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชวีติให
ดีข้ึน กอรปกับศูนยขอมลูขอสนเทศฯ แหงน้ี เปนเครือขายศูนยขอมลูฯ ของ วศ. ที ่สท. จดัต้ังข้ึนเพือ่ใหบรกิารสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสูชมุชนในระดับทองถ่ิน การจัดกิจกรรมจึงชวยสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯในการตอบสนองความตองการสารสนเทศ
ของประชาชนในชุมชน รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีการนําความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาหมูบานฯ 
ดังกลาว 
 กิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ กจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู และ นทิรรศการวทิยาศาสตรเปดโลก
วชิาการ จัดข้ึนระหวางวันท่ี 11 – 14 กรกฎาคม 2553 รวมระยะเวลา 4 วนั สถานท่ีจดังาน ณ วทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ อ. ว ิเศษชัย

ชาญ จ. อางทอง โดย โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน วศ. 3 หนวยงาน (สท., ทช., ฟว.) และหนวยงานภายนอก 4 หนวยงาน 

ประกอบดวย หนวยงานเครอืขายศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ศปว) จาํนวน 2 หนวยงาน และหนวยงานการศกึษา
ในพืน้ท่ี จ. อางทอง จาํนวน 2 หนวยงาน มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูจัดการขอมูล / บรรณารักษของหองสมุดประชาชน / ศูนยการเรียนรู
ชมุชน ศูนยขอมูลขอสนเทศฯ ขาราชการ นกัเรียน นกัศึกษา ผูประกอบการ วสิาหกิจชมุชน และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปใน จ. อางทอง 
และพืน้ท่ีใกลเคียง จาํนวนประมาณ 700 คน 
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ภาพบรรยากาศ  การจัดโครงการหมูบานขาวหอมนิลภาพบรรยากาศ  การจัดโครงการหมูบานขาวหอมนิล
 (หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) (หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ภาพบรรยากาศ  การจัดโครงการหมูบานขาวหอมนิล
 (หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําปี 2553 51



   หลักการและเหตุผล
 วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts (CA) จดัพมิพโดย Chemi-
cal Abstracts Service (CAS) ของ American Chemical Society (ACS) จัด
เปนเคร่ืองมือเพื่อใชสําหรับการเขาถึง (Information access tools) ขอมูล
ความรูในสาขาเคมี วิศวกรรมเคมี กับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอยางกวาง
ขวางและสมบูรณที่สุดรายการหน่ึงของโลกปจจุบัน ซ่ึงเปนประโยชนแกผู
ใชหองสมุดในสาขาวิชาท่ีเกีย่วของเปนอนัมาก เหตุนีท้าํใหมีการใช CA กนั
อยางแพรหลายในกลุมนักวจิยั นกัวชิาการ และผูประกอบการอุตสาหกรรม 
การคนหาสารนิเทศใน CA นั้นมีข้ันตอนมาก ผูคนหาควรมีความรูเกี่ยวกับ
ดรรชนีตาง ๆ  (Indexes) ซ่ึงมีทัง้หมด 7 ประเภทแตละประเภทใหเน้ือหาแตก
ตางกัน การคนสารนิเทศดรรชนีของ CA จึงมีความสําคัญมากและเปนพื้น
ฐานสําคัญยิง่สําหรับการสืบคนสารนิเทศ เทคนิคประสบการณในการคนหา 
ความรอบรูในเร่ืองท่ีตองการและความสัมพันธระหวางคําคนท่ีเกีย่วของจะ
เอื้ออํานวยใหผูคนสามารถหาสารนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
เวลาและตรงตามตองการ การคนหาสารนิเทศใน CA จะไดรับความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนานาประเทศ ดังน้ันการติดตามคนหา
ความรูจาก CA จึงใหประโยชนอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน 
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา ทดลอง หรือ การวิจัยเพื่อการพัฒนาทาง
อตุสาหกรรม สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดจัดหา CA ไวเพื่อการใหบริการ และตระหนักวาควรไดจัดโครงการฝก
อบรมข้ึนเพือ่ขาราชการ วศ. และผูทีส่นใจสามารถใช CA ในการคนหาความ
รูสําหรับการปฏิบัติงาน

   วัตถุประสงค
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับประโยชนของ CA 
วิธีการคนหาความรูวิธีติดตามเอกสาร ที่ CA ครอบคลุม และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนาตอไป 

กลุมเปาหมาย : ขาราชการ วศ. นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

วิทยากร : ขาราชการ สท.

ระยะเวลา : วันท่ี 25-26 กุมภาพันธ 2553 

สถานท่ีฝกอบรม : สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

ผลการดําเนินการ : มีผูเขาอบรมรวมท้ังส้ิน 21 คน แยกเปนผูเขาอบรมจาก

บริษัทเอกชน 7 คน และจากราชการ / รัฐวิสาหกิจ 14 คน (กรมปศุสัตว

จํานวน 1 คน โรงงานยาสูบจํานวน 2 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตร
บริการจํานวน 11 คน)

โครงการฝกอบรม

หลกัสูตรเทคนิค

การสืบคนสารสนเทศ
จากวารสารสาระสังเขป 

Chemical Abstracts 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
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   หลักการและเหตุผล
 เอกสารสิทธิบตัรเปนแหลงขอมลูความรูทีมี่ความสําคัญย่ิงตอการ
วิจัยพัฒนานวัตกรรมและการแขงขันโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเปนดัชนี
ที่ใชในการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จัดทําโดยสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริการ (TMD) 
และถือเปนทรัพยสินทางปญญาของโลก (World Intellectual Property) ที่
มวลมนุษยจะเขาไปศึกษาคนควาและนําไปใชประโยชนไดตามสิทธิทาง
กฎหมายท่ีกําหนดไวในแตละประเทศ การคุมครองสิทธิทางกฎหมาย
ของเอกสารสิทธิบัตรทําใหเอกสารสิทธิบัตรเปนขุมทรัพยทางปญญาท่ีมี
คามากมายมหาศาล ซ่ึงผูที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสารสนเทศที่มีใน
เอกสารสิทธิบัตรและเรียนรูในการท่ีจะสืบคนและสามารถนําความรูและ
เทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบตัรมาใชประโยชนอยางเปนรปูธรรมก็จะชวย
เพิม่ประสิทธิภาพในการคดิประดิษฐ การวจิยัพฒันา สรางสรรค โดยเฉพาะ
ผูที่มีประสบการณในการผลิตสินคา อาจนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาสินคาให
ประสบความสําเร็จไดโดยไมยากนัก สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ตระหนักถึงความ
สําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบคน
สารนิเทศสิทธิบัตรเพื่อการตอยอดเทคโนโลยี เพื่อใหขาราชการ วศ. นัก
วจิยั และผูสนใจจากภาคอตุสาหกรรม มีความรูความเขาใจในสารนิเทศจาก
เอกสารสิทธิบัตรและนําไปใชในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบตอไป

   วัตถุประสงค
 1 . เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับเอก
สารสิทธิบัตรในดานการขอจดสิทธิบัตร การคุมครองสิทธ์ิ ประโยชน และ
สามารถสืบคนเอกสารสิทธิบัตรได
 2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําขอมูลเทคโนโลยีจากเอ
กสารสิทธิบัตรไปประยุกตใชในการผลิต การพัฒนาสินคา และตอยอด
เทคโนโลยี

กลุมเปาหมาย : ขาราชการ วศ. นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการ

อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีข้ึนไป

วิทยากร : ขาราชการ สท. / บุคคลภายนอก

ระยะเวลา : วันท่ี 6–7 พฤษภาคม 2553

สถานท่ีฝกอบรม : หองคอมพวิเตอรชัน้ 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏบิติั กรม
วิทยาศาสตรบริการ

ผลการดําเนินงาน : มีผูเขาอบรมรวมท้ังส้ิน 28 คน แยกเปนผูเขาอบรมจาก
บรษัิทเอกชน 17 คน และจากราชการ / รฐัวสิาหกจิ 11 คน (กรมวทิยาศาสตร
ทหารบก 2 คน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 1 คน โรงพยาบาล

ราชวิถี 1 คน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
1 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการจํานวน 6 คน)

โครงการฝกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการสืบคน
สิทธิบัตรเพ่ือ

การตอยอดเทคโนโลยี

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําปี 2553 53



   หลักการและเหตุผล
 ปจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเขามามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย มีการนํา ICT มาใชงานกันอยางแพร
หลายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการแพร
กระจายขาวสารและขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วตามไปดวย จงึกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ อยางไรก็ตาม ประชาชนในสังคม
ไทยยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการนํา
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ เว็บไซตในปจจุบันมีจํานวน
มากกวา 50 ลานเว็บไซต ดังน้ัน การเขาถึงเว็บไซตเหลาน้ันท้ังหมด จึงเปน
เรือ่งยาก แมวาจะคนหาดวย Search Engine จากเว็บไซตตาง ๆ  ทีมี่ใหบรกิาร 
และทีย่ากไปกวาน้ัน คือ การคนหาขอมูลใหไดตรงตามท่ีเราตองการซึง่เปน
ส่ิงท่ีสําคัญทีสุ่ด โดยเฉพาะอยางยิง่ขอมลูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มีความเฉพาะ และแหลงขอมูลตองสามารถอางอิงและเช่ือถือได ดังน้ัน ผู
สืบคนขอมลูจงึควรทราบหลกัการ วธีิการในการคนหาขอมลูโดยใชเทคนิค
ในการใชคําคนแบบตาง ๆ  ตลอดจนแหลงขอมูลทีน่าเช่ือถอืเพือ่ใหสามารถ
เขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ และรวดเร็ว
ทันการณ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ตระหนกัถงึความสําคัญดังกลาว จงึไดจดัโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหขาราชการ นักวิจัย 
ผูสนใจจากภาคอุตสาหกรรม มีความรูความเขาใจในการ และนําไปใชใน
การพัฒนางานท่ีรับผิดชอบตอไป

       วัตถุประสงค
 เพือ่ใหผูเขารับการอบรมไดรบัความรูความเขาใจเก่ียวกบัหลกัการ
ทาํงานของอินเทอรเน็ต และหลกัการทํางานของระบบคนหาขอมลู เทคนิค
การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตดวย Search Engine แหลงขอมูลดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก เว็บไซต ตางๆ และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในคนหาขอมูลเพือ่นาํมาพัฒนางานดานตาง ๆ  ใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและองคกรตอไป

กลุ มเปาหมาย : ขาราชการ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผู ประกอบการ
อุตสาหกรรม และผูสนใจท่ัวไป

วิทยากร : ขาราชการ สท. 

ระยะเวลา : วันท่ี 29–30 กรกฎาคม 2553

สถานที่ฝกอบรม : หองคอมพิวเตอรชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ

ผลการดําเนินงาน : มีผูเขาอบรมรวมท้ังส้ิน 25 คน แยกเปนผูเขาอบรมจาก
บรษัิทเอกชน 12 คน และจากราชการ / รฐัวิสาหกิจ 13 คน (กรมวิทยาศาสตร
ทหารบก 2 คน กรมปศุสัตว 1 คน การประปานครหลวง 1 คนโรงพยาบาล
ราชวิถี1 คน โรงงานยาสูบ 2 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ
จํานวน 6 คน)

โครงการฝกอบรมหลกัสูตร
เทคนิคการสืบคน

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจาก
อนิเทอรเน็ตอยางมี
ประสิทธิภาพ
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กจิกรรม เสวนา 

“ศุกร (สุข) กบั Science” 

ในโครงการการจัดการ

ความรูของ วศ.

 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สท.) รวมกับคณะอนุกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
(วศ.) ไดรวมกันจัดกิจกรรมเสวนา “ศุกร (สุข) กบั Science” ภายใตโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูของชาว วศ. ตามนโยบายของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร
บรกิาร นายเกษม พฤิทธ์ิบรูณะ ใหจดัเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูตอเนือ่งจาก
ปแรก (ปงบประมาณ 2552) โดยมีวัตถุประสงคคือ ใหมีเวทีในการเสวนา
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ในประเด็นท่ีนาสนใจ ตลอดจนมีการแบงปนความ
รูทีมี่อยูในตัว และมีการถายทอดประสบการณ เพือ่ใหเกดิการเรยีนรูรวมกนั 
และทําให วศ. เกิดเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

    สรุปผลการดําเนินการ
 การจัดกิจกรรมเสวนา ศุกร (สุข) กบั Science ปงบประมาณ 2553 มี
จาํนวนรวมท้ังส้ิน 8 ครัง้ โดยมีจาํนวนผูเขารวมเสวนาท้ังหมด 501 คน ดังน้ี

ครั้งท่ี วันท่ีจัด ชื่อเรื่อง
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

จํานวนผูเขา
รวมเสวนา (คน)

1 5 มี.ค. 53 เทคโนโลยีแสงและเงา พศ. 62

2 30 เม.ย. 53 เสนทางธรรมชาติบําบัด (ใจ) คม. 52

3 14 พ.ค. 53 Safe Food for Good Life (กินดีมีสุข) วช. 50

4 18 มิ.ย. 53 ส่ิงท่ีควรรู กอนจดสิทธิบัตร สท. 43

5 2 ก.ค. 53 The Science of Music (วิทยาศาสตร
 การดนตรี)

ฟว. 49

6 9 ก.ค. 53 กฎหมายและสุขภาพ : เรื่องนารูใกล

ตัว รากฐานแหงความสุข
บร. 120

7 23 ก.ค. 53 การเจริญสติแบบอานาปานสติ (ตาม
แนว ของหลวงพอลี วัดอโศการาม)

สล. 64

8 6 ส.ค. 53 อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ทช. 61
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กจิกรรม Library Tour
    ความเปนมา
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สท.)ในฐานะท่ีเปนแหลงบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศ ไดมีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนาการบริการให
สามารถเขาถึงหรือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกดวยระบบ
อัตโนมัติ รวมท้ังไดเพิ่มมูลคาสารสนเทศ โดยการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ 
เพื่อเอื้อตอการศึกษาและนําไปใชประโยชน ดังน้ันเพ่ือสงเสริมใหผูขอรับ
บริการไดเกิดการใชทรัพยากรและบริการตาง ๆ ท่ี สท. จัดข้ึนไดอยางเต็ม
ที่ จึงไดจัดใหมี กิจกรรม Library Tour ข้ึน และในปงบประมาณ 2553 นั้น 
เปนการจัดกิจกรรมฯ ใหแกบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) โดยรูป
แบบในการจัดกิจกรรมฯ เปนการบรรยายในเน้ือหาเกี่ยวกับ เทคนิคในการ
สืบคนสารสนเทศผานทางเว็บไซตของ สท. (http://siweb.dss.go.th) ทัง้ท่ีอยู
ในรูปส่ือสิ่งพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน แนะนําวิธีการสืบคนหนังสือ
วชิาการดานวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (e-Book) จากฐาน CRCnetBASE 
และ ebrary ตลอดจนมีการแนะนําบริการตาง ๆ ที่ชวยในการศึกษาคนควา
และวิจัย เชน บริการสิทธิบัตรเฉพาะเร่ือง บริการเอกสารมาตรฐาน บริการ 
SDI และบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม

    สรุปผลการดําเนินการ
 การจัดกิจกรรมฯ ไดกําหนดจัดเปน 3 รุน โดยมีบุคลากร วศ. เขา
รวมกิจกรรมฯดังน้ี 

³ รุนท่ี 1 : วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2553 มีผูเขารวม จํานวน 18 คน
³ รุนท่ี 2 : วนัองัคาร ท่ี 20 กรกฎาคม 2553 มีผูเขารวม จาํนวน 28 คน
³ รุนท่ี 3 : วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2553 มีผูเขารวม จํานวน 26 คน

    ประโยชนที่ไดรับ
 1. สํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดประชาสัมพนัธทรพัยากรและบริการตาง ๆ  ใหเปนท่ีรูจกัแกบุคลากร วศ.
 2. ชวยสงเสริมใหบคุลากร วศ. ไดมีการใชเอกสารและบริการตางๆ
ของสาํนักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพิม่มากข้ึน
 3. สรางความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของ
สารสนเทศ และเกิดแรงจูงใจในการนําสารสนเทศไปใชในการศึกษา คนควา 
และพัฒนางานวิจัยของ บุคลากร วศ.

    กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ

    หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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กจิกรรม

ทีค่ั่นหนงัสือทาํมือ 

งานถนนสาย

วทิยาศาสตร

    วัตถุประสงค
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความตระหนักถงึความสําคัญของเยาวชน 
จึงไดเขารวมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร” ซ่ึงจัดข้ึนในชวงวันเด็กแหง
ชาติของทุกป เพื่อเปนการรวมเฉลิมฉลองเน่ืองในวันเด็กแหงชาติ กระตุน
และจุดประกายใหเยาวชนไทย หันมาใหความสนใจในการศึกษา คนควา 
สารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดโอกาสใหเยาวชนได
แสดงออกถึงความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ตลอดจนไดรวมรณรงค
ในเร่ืองตางๆ เชน การลดภาวะโลกรอน การประหยัดพลังงาน การรักษาส่ิง
แวดลอม และสงเสริมใหเยาวชนไทย มีนิสัยรักการอาน

    สรุปผลการดําเนินงาน
 จัดกิจกรรม ที่ค่ันหนังสือทํามือมีเยาวชนและประชาชน เขารวม
กิจกรรม จํานวน 2,453 คน 
 จัดแสดงนิทรรศการหนังสือวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน เชน 
สอนวิทยคิดสนุก เปดโลกสุดยอดส่ิงประดิษฐ คนความลับธรรมชาติกบันัก
วทิยาศาสตรรุนเยาว เมืองรไีซเคิลวสัดุ กาํเนิดชวีติบนพืน้พภิพ วทิยาศาสตร
กับอาชญากรรม 166 การทดลองวิทยาศาสตร และ รู ไวใชวาประสา
วิทยาศาสตร 
 สํานักพมิพแจมใสเขารวมจดักิจกรรมบรเิวณดานหนาทางเขา โดย
จัดเปนซุมเกมสในวันเสารที่ 9 มกราคม 2553 

    ประโยชนที่ไดรับ
 1. สงเสริมใหเยาวชนและประชาชน หันมาใหความสนใจในการ
เรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการไดมีโอกาสเขารวม

กิจกรรมดวยตนเอง
 2. เยาวชนและประชาชน มีเจตคติที่ดีตอการใชหองสมุด และนํา
ไปใชประโยชนได 
 3. เยาวชนและประชาชนไดรู จัก สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะ
ที่เปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควาและแหลงสงเสริมการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร

    กลุมเปาหมาย
 เยาวชนและประชาชนท่ัวไป

    ระยะเวลาท่ีจัด

 4 วัน (6-9 มกราคม 2553)

    สถานท่ี
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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นทิรรศการวรรณกรรม
วทิยาศาสตรสําหรบั

เยาวชน

   วัตถุประสงค
 เน่ืองในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจํา
ป พ.ศ.2553 ซ่ึงจดัโดยกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสํานักหอสมดุ
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ใน
ฐานะเปนหนวยงานท่ีใหบรกิารสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดเขารวมงานจัดนิทรรศการในหัวขอ “วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน” โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สง
เสรมิใหเยาวชนรกัการอาน รวมทัง้สรางแรงบนัดาลใจดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับเยาวชนจากการอาน และการคนควา

   สรุปผลการดําเนินงาน
 สํานักหอสมุดฯ ไดจัดนิทรรศการหนังสือในหัวขอ “วรรณกรรม
วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน”ประกอบดวยหนังสือดานวิทยาศาสตรหัวขอ
ตางๆ ไดแก สารานุกรมภาพวิทยาศาสตร แรธาตุ โลกในยุคตางๆ ไดโนเสาร 
ดาราศาสตร พลังงาน ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี เกมสในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร กิจกรรมทํากับมือวิทยาศาสตร คําถาม- คําตอบวิทยาศาสตร 
ฯลฯ จาํนวน 72 เลม มีเยาวชนและประชาชนทัว่ไป เขารวมกจิกรรมประมาณ 
2,800 คน

   ประโยชนที่ไดรับ
 เยาวชนและประชาชนเกดิความสนใจ ใฝรู และไดรบัแรงบันดาล
ใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการอานและคนควา 
 หองสมดุมีภาพลกัษณทีดี่ในการเปนแหลงคนควาและสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนเกิดการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจ

   กลุมเปาหมาย
 เยาวชนและประชาชนท่ัวไป

   ระยะเวลาท่ีจัด
 14 วัน (9-22 สิงหาคม 2553)

   สถานท่ี
 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

“งานมหกรรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ 

พ.ศ. 2553” 

ให

   ก

 

   ร
 

   ส
 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําปี 2553 59



การดําเนินงานการ
จดัการความรู (KM) 
สท. ประจําป 2553

 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สท.) ไดดําเนินตามนโยบายการจัดการความรูของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร 
(วศ.) คือ พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ ใหมีความรอบรูคู
คุณธรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู คิดอยางเปนระบบ และถายทอดความรูสู
สังคม โดยมกีารจดัต้ังคณะทํางานจัดการความรูดานสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีซ่ึงมีนางสันทนา อมรไชย ผูอาํนวยการสํานักหอสมดุฯ เปน
หวัหนาคณะทํางานฯ ทัง้น้ีไดมีการจดัทําและดําเนินการตามแผนผลกัดันการ
จัดการความรูของ สท. ประจําปงบประมาณ 2553 โดยสรุปไดดังน้ี

  1. การพัฒนาบุคลากร สท. 
     1.2 การฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
 ขาราชการ สท. ไดรบัการพัฒนาโดยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
คดิเปนรอยละ 96.77 แยกตามประเภททักษะท่ีพฒันาคิดเปนรอยละใน 4 ดาน
ไดแก วชิาชพีเฉพาะ (4.05%) บรหิารจัดการ (56.76%) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(35.14%) และ คุณธรรม จริยธรรม (4.05%) 

 1.2.2 ในรูปแบบ Library Tour โดย
บรรยายในเน้ือหาเก่ียวกับเทคนิคในการสืบคน
สารสนเทศผานทางเว็บไซตของ สท. (http://
siweb.dss.go.th) ทั้งท่ีอยูในรูปส่ือสิ่งพิมพและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส เชน แนะนําวิธีการสืบคนหนังสือ
วิชาการดานวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (e-
Book) จากฐาน CRC netBASE และ ebrary ตลอด
จนมีการแนะนําบริการตางๆ ที่ชวยในการศึกษา
คนควาและวิจัย เชน บริการสิทธิบัตรเฉพาะเร่ือง 
บริการเอกสารมาตรฐาน บริการ SDI และบริการ

วิชาชีพเฉพาะ

บริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

(35.14%) และ คุณธรรม จริยธรรม (4.05%) 

วิชาชี

บริห

เทคโ

คุณธ

                   แผนภูมิแสดงรอยละของประเภททักษะท่ีพัฒนา

1.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
 1.2.1 ในรูปแบบการเสวนาจํานวน 5 หัวขอ ไดแก

- การจัดการการเปล่ียนแปลงหองสมุดในทศวรรษหนา 
(Change management of libraries in the next decade) 
(4 มิ.ย.53)

- การอานเพือ่พฒันาชาติ (Reading for national development) 
(4 มิ.ย.53) 

- การพัฒนาภาวะผูนํากับการสรางสรรคองคกร (10 ก.ย.53)
- การตลาดยุคใหม...กับหัวใจบริการ (10 ก.ย.53)
-  การจัดทําสาระสังเขปบทความวารสารไทยด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (23 ก.ย.53) จัดหาเอกสารฉบับเต็มโดยมีบุคลากร วศ. เขารวม

จํานวนท้ังส้ิน 71 คนซ่ึงแบงจัดเปน 3 ครั้ง ไดแก
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 มิถุนายน 2553 มีผูเขา
รวม จํานวน 18 คน

 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 มีผูเขา
รวม จํานวน 28 คน
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 24 สิงหาคม 2553 มีผูเขา
รวม จํานวน 26 คน
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   2. โครงการ Kick off Km Day สท. 
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดมีนโยบายใหแตละสํานัก/โครงการ 
จัด Kick off Km Day สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในฐานะหนวยงานท่ีใหบรกิารสารสนเทศ มีการจัดระบบเพ่ือให
เขาถึงขอมูล ความรู อยางเปนระบบ และเปนศูนยกลางของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของวศ. จึงไดจัด Kick off Km Day สท. ในวันท่ี 4 มิถุนายน 
2553 โดยมจีดุประสงคในการสรางความรูความเขาใจรวมกนัใน วศ. เพือ่ให
หองสมุดเปนหนวยท่ีสามารถเช่ือมโยงการจัดการความรู และเกิดองคการ
แหงการเรียนรูที่แทจริง และย่ังยืน มีบุคลากร สท. และ วศ. เขารวมจํานวน 
64 คน โดย สท. ไดนาํเสนอในหัวขอ One for all, All for 1 : หองสมุดสําหรับ
ทุกคน ดังมีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี
 สท. ซ่ึงเปนหนวยงานหน่ึงในกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) มี
บทบาทในการสนับสนุนภารกิจหลักของ วศ. และขณะเดียวกันตองให
บริการประชาชนภายนอกดวย สามารถจัดแบงบทบาทออกเปน 3 ดาน ไดแก

 2.1 การเปนแหลงเรียนรู ซ่ึงทําหนาท่ีเปน
• KM Center
• ศูนยกลางการเรียนรูของ วศ.
• หองสมุดสําหรับ วศ. และประชาชน

 2.2 การจดัระบบบรหิาร โดยใชระบบบรหิารงานของหองสมดุ ไดแก
• การจัดหา/ แสวงหา
• การจัดจําแนก จัดหมวดหมู 
• การจัดการใหบริการ

 2.3 แหลงรวบรวม Explicit knowledge ซ่ึงเปนองคความรูที่จัดหา

เขามาจากภายนอกองคกร และการจัดทําคลังความรูซ่ึงมาจากองคความรู
ภายในองคกร ไดแก

• เอกสารส่ิงพิมพทางดานวิทยาศาสตรฯ ไดแก หนังสือ 
วารสาร สิทธิบัตร มาตรฐาน เอกสารทางการคา ฯลฯ

• ฐานขอมูลตางๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ความทาทายในการปรับปรุง KM อยางตอเนื่อง

• ควรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูใหมีบรรยากาศเปน
กันเองและบุคลากรมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม
มากข้ึน 

• สรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรใฝรู และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูที่แทจริงและย่ังยืน

• สนับสนุนใหเกิดการถายทอดองคความรูที่อยู   ใน
บุคคล(implicit knowledge) ไปยังบุคคลอ่ืนๆ ใน
องคกรอยางเปนรูปธรรมใหมากข้ึน

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําปี 2553 61



   3. กิจกรรมศุกร(สุข)กับ Science
 สท. ไดเขารวมจัดกิจกรรมศุกร(สุข)กับ Science หัวขอ “ส่ิงท่ีควร
รูกอนจดสิทธิบัตร”ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ชั้น 3 สท. โดยวิทยากรคือนายชวน วัง หลิง ที่ปรึกษาอิสระบริษัท แอด
เวน่ีเทคโนโลยีอินฟอรเมช่ันเอเจนซ่ี ซ่ึงกลาวถึงแนวคิดและประสบการณ
ในการย่ืนขอจดสิทธิบัตร

   4. กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

 สท. จัดต้ังกลุม CoPs จํานวนท้ังหมด 4 กลุมไดแก 
  4.1 กลุมกิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  4.2 กลุมกิจกรรมจัดการ
  4.3 กลุมบริการประทับใจ โดนใจผูใชหองสมุด
  4.4 กลุม Time CoPs

 ทัง้น้ีไดจดัใหมีการศึกษาดูงาน โดยใหแตละ CoPs คัดเลือกตัวแทน
กลุมไปศึกษาดูงาน มีการจัดทํา Before Action Review(BAR) และ After 
Action Review (AAR) เพือ่นาํมาปรับปรงุและพฒันางานในสวนทีเ่กีย่วของ
และรับผิดชอบ โดยไปศึกษาดูงาน 2 แหงคือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) Center ในวัน

ศุกรที่ 6 ส.ค.53
   5. วันตลาดนัดการจัดการความรู วศ.

 สท. ไดเขารวมกิจกรรมวันตลาดนัดการจัดการความรูในวัน
ศุกรที่ 20 สิงหาคม 2553 จัดโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู กรมวิทยาศาสตรบริการ ซ่ึง สท. ไดนําเสนอแนวคิดในเร่ือง
การจดัการความรูโดยตัวแทนของคณะทํางานการจัดการความรู สท. 3 ทาน
ไดแก นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม นายธนกร ศิริกิจ และนายทวีศักด์ิ แกว

บุรี ในหัวขอ 1 for All, หองสมุดสําหรับทุกคน มีประเด็นหลักดังน้ี
 1. พฒันาการของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สท.)
• ความเปนมา ; การกอต้ังและการเปล่ียนช่ือหนวยงาน
• ระบบการสืบคนสารสนเทศ ; ต้ังแตระบบมือ จนถึงการ
ใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ

• รปูแบบของสารสนเทศ ; ในรูปส่ิงพมิพ จนถงึขอมูลดจิทิลั
• การบริหารจัดการ ; การบริหารตามกฎระเบียบราชการ 

จนถึงการเพิ่มระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
• กลุ มเปาหมาย ; ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบัน
อุดมศึกษา จนถึงเยาวชน และประชาชน

• วิธีการใหบริการ ; จากท่ีเปนเชิงรับ จนมาเปนเชิงรุก
  กิจกรรม / โครงการตางๆ ไดแก โครงการหอง
สมุดมีชีวิต โครงการขยายฐานการเรียนรูสูภาค
อุตสาหกรรม โครงการเผยแพรสารสนเทศสู
ชุมชน กิจกรรมLibrary tour กิจกรรมศุกร (สุข) 
กับ Science ฯลฯ
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 2. เปาหมาย สูการเปน “หองสมุดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ”
ซ่ึงมีแนวคิดดังน้ี

• ใช การจัดการความรู (KM) เปนพื้นฐานของการพัฒนาคน และพัฒนางาน
• วัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา (Benchmarking)
• สรางเครือขายความรวมมือ (Networking)
• อาศัยกลยุทธการตลาด (Marketing)

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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บทความ / กิจกรรมพิเศษ

บทความแหลงบมเพาะทางวิชาการ หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ต้ัว ลพานุกรม
กิจกรรมของศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หอง
สมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ. วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

ร า ย ง า น กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ จํ า ป   2 5 5 3  A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0
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แหลงบมเพาะวิชาการแหลงบมเพาะวิชาการ
หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรมหอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

  บทนํา
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ หรืออีกช่ือหนึ่งท่ีเรียกกันมานาน
วา “หองสมุดกรมวิทยาศาสตรบริการ” มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 77 ปนับต้ังแตป พ.ศ. 2476 -2553 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
คนแรกท่ีไดกอต้ังแผนกหองสมุดน้ีขึน้ “ดร.ต้ัว ลพานุกรม” ทานมีวสัิยทัศนในการสงเสริมใหประชาชนใชวทิยาศาสตรในการพัฒนา
ประเทศ ไดปรับปรุงงานดานหองสมุดของกรมวิทยาศาสตรข้ึนในป พ.ศ.2478 โดยแบงสวนราชการเร่ิมจากงานรวมอยูในช่ือ“แผนก
สารบรรณและหองสมุด” หลงัจากนัน้อกี 43 ปตอมา ไดมีฐานะเปนระดับกองในป 2521 ภายใตชือ่ชือ่ “กองสนเทศวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” ในเวลาตอมาคณะกรรมการวิทยาศาสตรสากล (UNISIS )ไดมีการจัดต้ังระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติขึ้นในป 
2529 กรมวิทยาศาสตรบริการไดรับเลือกสรรใหเปน “ศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีขายงานท้ัง
ส้ิน 18 แหง ทั้งจากภาคสวนของรัฐ ภาคสวนของเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เวลาผานไป 16 ป พ.ศ.2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อนําไปสูการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่มีประสิทธิภาพขึ้น จึงไดมีการแบงงานภาครัฐตามกลุมภารกิจหลัก สงผลทําใหเกิด
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กระทรวงทบวง กรม ใหม กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักหอ
สมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และในป 2552 นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการในขณะ
นั้น ไดเห็นความสําคัญและสนับสนุนในการปรับปรุงพื้นท่ีชั้น 1 ปรับเปล่ียนบรรยากาศพ้ืนท่ีชั้น1ภายใตโครงการหองสมุดมีชีวิต 
เริ่มปรับปรุงพื้นท่ีต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2553 นี้ หลังจากน้ันมา ไดมีการต้ังช่ือสํานักหอสมุด ฯ ขึ้นอีกชื่อหนึ่งวา 
“หอสมุดวิทยาศาสตรดร. ต้ัว ลพานุกรม” ตามความเห็นชอบของนายเกษม พิฤทธ์ิบูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการในปจจุบัน 
เพื่อเปนเกียรติและเปนการรําลึกถึงพระคุณของ “ดร.ต้ัว ลพานุกรม” อธิบดีกรมวิทยาศาสตรคนแรกท่ีไดกอต้ังแผนกหองสมุดน้ีข้ึน 
หองสมุดแหงน้ีไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารมาโดยตลอดทุกยุค ทุกสมัย ทําใหมีพัฒนาการอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน แมวาจะ
ใชระยะเวลาอันยาวนาน และแมวาในบางคร้ังมีปญหางบประมาณขาดแคลนเน่ืองจากมีปญหาราคาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสูงมาก 
ทําใหตองลดจํานวนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีจําเปนหลายรายการ อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการสืบสานปณิธานของดร.ต้ัว ลพา
นุกรม เจาหนาท่ีทุกๆ คน ตางก็รวมแรง รวมใจ ในการพัฒนาหองสมุดแหงน้ี จากหองสมุดท่ีมีหนังสือจํานวนหม่ืนเลม ที่ ดร. ต้ัว 
ฯ มอบให และจากการสืบคนบัตรรายการดวยมือมาเปนหองสมุดอัตโนมัติที่สามารถสืบคนดวยเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และจะพัฒนาเปนหองสมุดดิจิตอลตอไปในอนาคตอันใกลนี้ “หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ต้ัว ลพานุกรม” จึง
เปนแหลงบมเพาะวิชาการและเปนแหลงบมเพาะภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรของคนในชาติ และมุงม่ันที่จะพัฒนาใหเปนหอสมุด

วิทยาศาสตรแหงชาติ ตามปณิธานท่ีอธิบดี ต้ัว ลพานุกรม ไดมีเจตนารมย ที่จะสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีและไดใชความ
รูวิทยาศาสตร เปนฐานรากของประเทศในการสรางความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จัดเปนยุทธวิธี

สรางความสําเร็จในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สําหรับประชาชน

 

 1.  แหลงบมเพาะทางวิชาการ

 ปจจุบันหอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ต้ัว ลพานุกรม ไดเตรียมการเพ่ือจะเปนหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
แนวหนาของประเทศ รวมท้ังการเปนศูนยกลางดานบริการสารสนเทศเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 3 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ หอสมุดฯ จึงไดพัฒนางานศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหตอบสนอง

ความตองการใชสารสนเทศเฉพาะทางในสาขาท่ีกรมวทิยาศาสตรบรกิารมีความเช่ียวชาญ เพือ่ใหผลงานและบริการทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไดนําไปใชประโยชนสนองตอบความตองการของลูกคาในการเพ่ิมโอกาสการแขงขันได ดังน้ี

แหลงบมเพาะวิชาการ
หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

เบญจภัทร จาตุรนตรัศมี
เพ็ญพิชชา เข็มเงิน

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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 1. จัดทําฐานขอมูลเฉพาะเรื่องดานตางๆ อาทิ ดานอาหาร ดาน
เทคโนโลย ีดานมาตรฐาน ดานความปลอดภัย ดานกฎระเบียบ REACH ไดแก 

 ฐานขอมูลมาตรฐานอาหารสากล Codex 
 เปนฐานขอมูลของมาตรฐานอาหารสากล หรือมาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศ (Codex or Codex Alimentarius) กําหนดโดยคณะ
กรรมาธิการโครงการ มาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ / ดับลิว เอช โอ (Codex 
Alimentarius Commission-CAC) ที่จัดพิมพอยูในเอกสารชุด Codex Ati-
mentarius and Sampling และ Codex Alimentarius (Edition ที่ 2) (ยกเวน 
Volumn 9 ซ่ึงขณะน้ีเปน Draft) Revision (September 1999) เทาน้ัน โดยใน
ฐานขอมูลน้ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ Codex Standard, Guideline, Recom-
mended International Code of Hygienic Practice

 ฐานขอมูลการปองกันอัคคีภัยของ NFPA
 เปนฐานขอมูลที่รวบรวมมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยที่กําหนด
โดยหนวยงาน National Fire Protection Association ผลการสืบคนจะไดชื่อ
เรื่อง หมายเลขมาตรฐาน และปที่ประกาศใช

 ฐานขอมูล REACH Watch
 เปนฐานขอมูลเก่ียวกับระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรปภายใต
ความรวมมือระหวางสํานักหอสมุดฯ และ หนวยขอสนเทศวัตถุอันตราย
และความปลอดภัย ศูนยวจิยัแหงชาติดานการจัดการส่ิงแวดลอมและของเสีย
อนัตราย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูใหกับผูประกอบการ
อตุสาหกรรมและธุรกจิการคาตางประเทศและหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน

การอุตสาหกรรมและการสงสินคาออกไปจําหนายในตางประเทศ

 ฐานขอมูลเทคโนโลยีที่นาสนใจ
 เปนฐานขอมลูเทคโนโลยทีีน่าสนใจจากเอกสารสิทธิบตัรประเทศ
ตาง ๆ  รายละเอียดฐานขอมูลเฉพาะเร่ือง ดูที ่“ มีอะไรในเว็บไซต ” และhttp://
siweb.dss.go.th 

  2. บริการขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 

สท.) ไดจัดบริการขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  
 1. บริการคนเรื่องทางวิชาการ
 2. บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย (SDI)

 3. บริการสิทธิบัตรเฉพาะเร่ือง
 4. บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเร่ือง
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 5. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (ภายในประเทศ) 
  5.1 กรณีไมมีเอกสารภายในสํานักหอสมุดฯ 
  5.2 กรณีมีเอกสารภายในสํานักหอสมุดฯ จัดสงทางไปรษณีย - จัดสงทาง EMS - จัดสงทางโทรสาร
 6. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (ตางประเทศ)
 7. บริการจัดหาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม สืบคนผานอินเทอรเน็ต และส่ังซ้ือจากตางประเทศ
 8. บริการพิมพขอมูลจากวัสดุยอสวน / CD-ROM / Internet

  3. โครงการหองสมุดมีชีวิต

 สท. จัดทําโครงการหองสมุดมีชีวิต ( Living 
Library ) ระยะเวลาดําเนินงาน 2552-2553 
โดยปรับปรุงพื้นท่ีบริการชั้น 1 ใหเปนหองสมุดยุคใหม
ท่ีมีความพรอม
ดานบริการทนัสมัย ทัง้บรรยากาศของการเปนแหลงเรยีน
รูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีมุมพักผอน มุมกิจกรรมเสวนา มุม
นิทรรศการ จูงใจใหผูมา
ใชบริการ

  4. โครงการขยายฐานการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สท. จัดทําโครงการขยายฐานการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมทักษะดานเทคนิคการสืบคนขอมูล
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ฯลฯ และจัดโครงการสง
เสริมเผยแพรสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อนําความรูสรางรายได สรางอาชีพแกชุมชน

  5. พัฒนาแหลงเรียนรู( ศูนยเรียนรู) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

 สท .  ได ขยายเครือข ายการบริการสารสนเทศด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูภูมิภาค โดยทําขอตกลงรวมกับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อางทอง จัดต้ังศูนยขอมูลขอสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง ณ หองสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง เพื่อเปนแหลงคนควาขอมูลทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน สถานศึกษา และทําหนาท่ี
ประสานงานชุมชนกับนักวิทยาศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการ
โดยนําความรูทางวิชาการมาแกปญหาในชุมชน อาทิ การทําเคร่ือง
กรองนํ้าสนิมเหล็กเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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  6. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สท. จัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจัดหาชุดหนังสือ
วชิาการดานวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (e-Book) จาํนวน 2 ฐาน ไดแก CRC netBASE และฐาน NetLibrary จาํนวน 5,000 รายการ 
ใหบริการผานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตรวมท้ังขยายความรวมมือรวมใชทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ขายงานของศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรจํานวน 18 แหง ไดแก ม.จุฬาลงกรณ สํานักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมท้ังหองสมุดเฉพาะทางวิทยาศาสตร และสมาคมวิชาชีพ ใชเครือขาย Uninet ของสถาบัน
อดุมศึกษารวมกันภายใตเครอืขายของศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ทาํใหมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรรวมกันในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด

  7. จัดกิจกรรมประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป (Information Repackaging)

 สท. ไดจดัทํากิจกรรมประมวลสารสนเทศสําเร็จรปู โดยการแปลงหรือการปรับเปล่ียนวธีิการนําเสนอสารสนเทศใหอยูใน
ลักษณะและรูปแบบท่ีผูขอรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน ขณะน้ี สท. ไดมีผลผลิตดานการประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชเฉพาะกลุมมี 5 สาขา ไดแก สาขาอาหาร (Food) สาขาวัสดุศาสตร (Materials) สาขาเคมี 
(Chemistry) สาขาพลังงาน (Energy) และสาขาเทคโนโลยี (Technology) แตละสาขามีทรพัยากรสารสนเทศท่ีมีอยูในสํานักหอสมุดฯ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง บทความจากวารสารวชิาการ (Journals) ไดมีการสรปุเน้ือหาทีสํ่าคัญจากภาษาองักฤษเปนภาษาไทยไวดวยจาํนวน
กวาพนัรายการ นอกจากน้ี ยงัไดรวบรวม เรยีบเรยีง และประมวลเน้ือหารปูแบบใหมนาํเสนอในลักษณะบทความวิชาการเปนประมวล
สารสารสนเทศพรอมใชและเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักหอสมดุฯ ( http://siweb.dss.go.th )และจดัทําแฟมของเอกสารอางองิ
ที่นํามาใชประกอบการเรียบเรียงดวย 

  บทสรุป

 หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ต้ัว ลพานุกรม เปนแหลงบมเพาะทางวิชาการของประเทศและเปนขุมทรัพยทางปญญาของ
ประเทศไทยท่ีไดสรางและพัฒนาข้ึนมาอยางตอเน่ือง ประชาชนทุกภาคสวนของประเทศและของโลกสามารถเขาถึงขอมูล สารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรไดอยางไมมีขดีจํากัด ดังเปาหมายท่ีต้ังไว “ พฒันาใหเปนศูนยกลาง ดานบรกิารสารสนเทศเฉพาะทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับแนวหนาของประเทศ ” 
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กิจกรรม ศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกิจกรรม ศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หองสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทองหองสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

    นกัหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สท.) ไดรวมกบัศูนยขอมลูขอสนเทศฯ หองสมดุประชาชน    
                 “เฉลิมราชกุมารี” อ. วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง จัดกิจกรรม “ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
ชุมชน” เพื่อสนับสนุน ”โครงการขยายฐานการเรียนรูสูภาคอุตสาหกรรมและชุมชน” ภายใตชุดโครงการ “เครือขาย E-Library ดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ” ท้ังน้ีไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก “โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
กรมวทิยาศาสตรบรกิาร เพือ่ใหประชาชนในชุมชนเขาถึงสารสนเทศรวมท้ังสามารถนําขอมลูความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชประโยชน เพือ่การศึกษา และพัฒนาอาชีพ สรางเสริมรายได เปนการนําทรัพยากรสารสนเทศและบริการของหนวยงานสูระดับ
ชุมชนทองถิ่นทําใหทรัพยากรสารสนเทศถูกใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ (สํานักเทคโนโลยีชุมชน และ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม) และหนวยงานภายนอกประกอบดวย 
หนวยงานในเครือขายศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว.) (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ 
กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม) ภาคเอกชน จาก สมาคมนักการประดษิฐไทย และหนวยงานการศกึษาในพืน้ที ่จ. อางทอง ศูนยการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.วิเศษชัยชาญ และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ) โดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูปฏิบัติงานดาน
สารสนเทศ ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปใน จ. อางทอง และ พื้นท่ีใกล
เคียง กิจกรรมจัดข้ึนรวม 4 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 800 คน

 รายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม 

ครั้งท่ี 1 : “กิจกรรมศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน” 
 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 12-14 กรกฏาคม 2553 สถานท่ีจัดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ. วิเศษ ชัยชาญ จ. อางทอง 
รวมระยะเวลา 3 วนั กิจกรรมประกอบดวย

เลาสูกันฟงเร่ือง “การจัดการความรูในศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” วิทยากรโดย นางสาวเบญจ
ภัทร จาตุรนตรัศมี
บรรยายเร่ือง “ทางเลือกใหมของผูจัดการความรูในการบริหารจัดการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
วิทยากรโดย นายนภดล แกวบรรพต
บรรยายเรื่อง “บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูของศูนยการเรียนรูฯ” วิทยากรโดย วาท่ี ร.ต. 
ธนกร ศิรกิิจ
การฝกอบรมเชงิปฏบิติัการ “วทิยาศาสตรกบัวถิชีวีติชุมชน : การใชสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่การ

สรางรายไดสรางอาชีพ และทําผลติภัณฑจากวัสดุเหลือใชในทองถิน่” วทิยากรจาก กรมวทิยาศาสตรบรกิาร กรมสง
เสริมอุตสาหกรรม และ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
นทิรรศการเปดโลกวชิาการ 3 อ (อากาศ อาหาร, ออกกาํลังกาย) สารสนเทศวิทยาศาสตรสําหรบัเยาวชน สารสนเทศ

ดานส่ิงแวดลอมกบัชมุชน และการสงเสรมิอตุสาหกรรมชมุชน โดยกรมวทิยาศาสตรบรกิาร กรมสงเสริมคุณภาพสิง่

แวดลอม และ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
การแสดงผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การฝกปฏิบัติหลักสูตร “ส่ิงประดิษฐสวยดวยวัสดุเหลือใช” จํานวน 3 เรื่อง ไดแก การทําหมวก กลอง และตะกรา
แฟนซี ดวยกระปองน้ําอัดลม โดยวิทยากรจาก สมาคมการประดิษฐไทย 

ครั้งท่ี 2 : กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู แหลงความรูตนแบบ “บรณารักษสัญจร” 
 คณะบรรณารักษ สท. รวมกับคณะบรรณารักษหองสมุด จาก จังหวัดอางทอง รวม 20 คน เขาศึกษาดูงาน ณ หองสมุดเพื่อ
การเรียนรูดุสิต และ หอนิทรรศนรัตนโกสินทร และสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 10 
สิงหาคม 2553 

กิจกรรม ศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หองสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

สํา
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ครั้งท่ี 3 : กิจกรรมการประกวดเรียงความเร่ือง “ความตระหนักดานวิทยาศาสตรคือเรื่องใกลตัว” 
 โดยจัดกิจกรรมข้ึนระหวางวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนสงบทความเขาประกวด 39 ผลงาน จัดแบงเปน 3 ระดับ 
ประกอบดวย ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย มี ผูชนะการประกวด รวม 20 คนโดยจัดพิธีมอบรางวัล
แกผูชนะการประกวด โดย ทานอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบรกิาร ในงานสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เรือ่ง “ รวมกันคิด เพือ่การพฒันาสูความ
ยั่งยืนของหมูบานขาวหอมนิล ” ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลศาลเจาโรงทอง ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ในวันศุกรที่ 10 กันยายน 2553

ครั้งท่ี 4 : การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ” 
 สท. รวมกับ องคการพพิธิภัณฑวทิยาศาสตรแหงชาติ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอวิเศษชัยชาญ 
วทิยาลยัการอาชพีวเิศษชัยชาญ ไดจดักิจกรรมการฝกอบรมเชงิปฏบัิติการเรือ่ง “การพฒันาทกัษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร” ณ 
วทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ อาํเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอางทอง เพือ่พฒันาทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ทีมี่คุณภาพ แก
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษ ชัยชาญ จํานวน 60 คน เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2553 

ภาพบรรยากาศบางสวนของกิจกรรมภาพบรรยากาศบางสวนของกิจกรรมภาพบรรยากาศบางสวนของกิจกรรม
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บทความและสิ่งพิมพเผยแพร

บทความตีพิมพวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
บทความตีพิมพวารสารสรุปผลงานเดน วศ.
บทความเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง
บทความเผยแพร (สาระนารู) บนเว็บไซต
บทความตีพิมพจุลสาร ศปว สาร (สาระนาสนใจ : เลาสูกันฟง)
ส่ิงพิมพเผยแพรอื่นๆ
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  บทความตีพิมพวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ

จารุน ีฉตัรกิติพรชยั. ฐานขอมูล : การปองกันอคัคีภยั. วารสารกรมวิทยาศาสตรบรกิาร, มกราคม, 2553, ปที ่58, ฉบับท่ี 182, หนา 13-16.
ทวีศักด์ิ แกวบุรี. หองสมุดมีชีวิต. วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ, พฤษภาคม, 2553, ปที่ 58, ฉบับท่ี 183, หนา 1-4.
นภดล แกวบรรพต. องคความรูของ วศ. บนเครือขายอินเทอรเน็ต. วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ, กันยายน, 2553, ปที่ 58, 
 ฉบับท่ี 184, หนา 1-3.

  บทความตีพิมพวารสารสรุปผลงานเดน วศ.

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสืบคนสารสนเทศ
 สิทธิบัตรเพื่อการตอยอดเทคโนโลยี สรุปผลงานเดน วศ., กุมภาพันธ - พฤษภาคม, 2553, หนา 11-12.
----------------- . การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ต
 อยางมีประสิทธิภาพ. สรุปผลงานเดน วศ., มิถุนายน – กันยายน , 2553 , หนา 13-14.
----------------- . กิจกรรม ที่ค่ันหนังสือทํามือ. สรุปผลงานเดน วศ., ตุลาคม – มกราคม, 2552-2553, หนา 7-8.
----------------- . กิจกรรม Library Tour. สรุปผลงานเดน วศ., มิถุนายน – กันยายน, 2553, หนา 15-16.
----------------- . โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 
 สรุปผลงานเดน วศ., กุมภาพันธ - พฤษภาคม, 2553, หนา 13-14.
----------------- . โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบคนสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 
 สรุปผลงานเดน วศ., มิถุนายน – กันยายน, 2553, หนา 11-12. 
----------------- . หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book). สรุปผลงานเดน วศ., ตุลาคม – มกราคม, 2552-2553, หนา 9-11.
  
  บทความเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง

จงกล เชษฐเจริญรัตน. พลังงานแสงอาทิตย : พลังงานทดแทนในอนาคต. บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันน้ีกับวิทยาศาสตร,  
 มิถุนายน, 2553, ครั้งท่ี 28, 3 หนา.
นภดล แกวบรรพต. ฐานขอมูล : การจัดการปญหาเกษตรกรรมไทย. บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร, 
 ตุลาคม, 2552, ครั้งท่ี 20, 3 หนา.

  บทความเผยแพร (สาระนารู) บนเว็บไซต

ทวีศักด์ิ แกวบุร.ี ทศวรรษแหงการอานของชาติ. [ออนไลน] [อางถึง มีนาคม 2553] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/
 dssweb/st-articles/files/sti_3_2553_Read.pdf 
พรรณดาว รัตชะถาวร. การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book). [ออนไลน] [อางถึง กุมภาพันธ 2553] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต 
 : http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_2_2553_eBook.pdf 
รดาวรรณ ศิลปโภชากุล. อุตสาหกรรมเก่ียวกับบริการการวิเคราะหทดสอบในประเทศไทย. [ออนไลน] [อางถึง เมษายน 2553] เขา

 ถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_4_2553_LabThai.pdf 

วริศรา แสงไพโรจน. ลดภาวะโลกรอน กับ คารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint). [ออนไลน] [อางถึง มิถุนายน 2553] เขาถึงได
 จากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_6_2553_CarbonFootprint.pdf 
สุวศรี เตชะภาส. TWITTER มีดีอยางไร. [ออนไลน] [อางถึง พฤศจิกายน 2552] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/
 dssweb/st-articles/files/sti_11_2552_Twitter.pdf

อภิญญา มูนาวี. ฟกขาว...พืชผักพื้นบานของไทย. [ออนไลน] [อางถึง กันยายน 2553] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.

 go.th/dssweb/st-articles/files/sti_9_2553_Mo.pdf 

บทความและส่ิงพิมพเผยแพร
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อัคริมา บุญอยู. มารูจักกับ OpenOffice.org . [ออนไลน] [อางถึง มกราคม 2553] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/
 dssweb/st-articles/files/sti_1_2553_OpenOffice.pdf 
อานนท เกิดเกตุ. มารูจัก STINC กันเถอะ. [ออนไลน] [อางถึง พฤษภาคม 2553] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/
 dssweb/st-articles/files/sti_5_2553_STNC.pdf
อารียา อุทัยรุงเรือง. การขยายฐานการเรียนรูดานสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรมและชุมชน. [ออนไลน] 
 [อางถึง กรกฎาคม 2553] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_7_2553_STI.pdf 
อุดมลักษณ เวียนงาม. บทบาทของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการจัดการความรู. [ออนไลน] 
 [อางถึง สิงหาคม 2553] เขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต : http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_8_2553_STI-KM.pdf 

  บทความตีพิมพจุลสาร ศปว.สาร (สาระนาสนใจ : เลาสูกันฟง)

วริศรา แสงไพโรจน. มะรุมตนไมมหัศจรรย จริงหรือ ?. ศปว สาร, ตุลาคม – ธันวาคม 2552, ปที่ 10 ฉบับท่ี 4, หนา 4-6.
ธนกร ศิริกิจ. จะปองกันไวรัศจาก Flash Drive ไดอยางไร ?. ศปว สาร, มกราคม – มีนาคม 2553, ปที่ 11 ฉบับท่ี 1, หนา 4-6.

  ส่ิงพิมพเผยแพรอื่นๆ

ส่ิงพิมพ
ศปว สาร. เริ่มตีพิมพ ฉบับแรกป 2543 - ปจจุบัน. ISSN : 1513-5349 กําหนดออก ราย 3 เดือน
 วัตถุประสงค เพื่อเปนส่ือกลางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอขาว ความ
เคลื่อนไหว ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเสริมสรางความรวมมืออันดีในขายงานศูนยประสานงานสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 -- ปที่ 10 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2552
 -- ปที่ 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มีนาคม 2553
สามารถสืบคนเอกสารฉบับเต็มในรูป e-journal ไดที่ http://siweb.dss.go.th/stinc

ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. เริ่มตีพิมพฉบับแรก

 ป 2540-ปจจุบัน ISSN : 1513-4970 กําหนดออกราย 6 เดือน วัตถุประสงค 
เพื่อใชเปนคูมือสงเสริมและเผยแพรวิชาความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสงเสริมใหผูสนใจท่ัวไปสามารถเขาถึงความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและเปน
เครื่องมือในการคนควาบทความ จากวารสารตาง ๆ 

 -- ปที่ 14 ฉบับท่ี 1 มีนาคม 2553

 -- ปที่ 14 ฉบับท่ี 2 กันยายน 2553

 

Bureau of Science and Technology Information : Department of Science Service
 Annual Report 201076



แผนพับ ของ สท. ป 2553
• บริการ SDI   
• บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม     
• เอกสารมาตรฐาน
• ฐานขอมูล e-content
• มีอะไร ? ในเว็บไซต
• ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ.
• เอกสารทางการคา
• เอกสารสิทธิบัตร

  

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 77



การดําเนินงานศูนยการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

การดําเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

การดําเนินกิจกรรม 5ส

รายนามบุคลากรสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ร า ย ง า น กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ จํ า ป   2 5 5 3  A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 0
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  วัตถุประสงค

 1. เพือ่ใหสอดคลองและรองรบักับบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 เร่ือง สิทธิ
มนุษยชนในระบบประชาธิปไตย และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 2. เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธ์ิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารราชการ เพื่อติดตามการทํางาน ของ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
(วศ.) และมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีอยูในครอบครองของ วศ. ท้ังดวยตนเอง และผานทางเว็บไซต
 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกชนชั้น ไดรวมรับรูถึงสิทธิของตนเอง ในการใช และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยาง
เทาเทียมกัน
 4. เพื่อแสดงความโปรงใสของการปฏิบัติงานราชการ วศ.

  หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. ฝายประชาสัมพนัธ (ปส.) เปนสถานทีติ่ดตอและขอรบัขอมลูขาวสารฯ ซ่ึงจะรวมประสานงานกับ หนวยงานตาง ๆ  ภายใน 
วศ. เพือ่ใหบรกิารใหคําแนะนําในการติดตอกบัหนวยงานราชการอ่ืน ๆ  และประสานกับหนวยงานตาง ๆ  ภายใน วศ. ขอขอมูลทีเ่ปด
เผยได และรวบรวมเอกสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 นําสงใหสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
ดําเนินการตอไป และ ใหฝายประชาสัมพันธดูแลงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 2. สํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สท.) เปนสถานท่ีจดัใหประชาชนเขาคนดูขอมูลขาวสาร
ของ วศ. ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 โดยกําหนดใหงานสารสนเทศไทย (ชั้น 5) เปน “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ.”

หลักการพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

สรุปมาตราโดยยอ 
 มาตรา 7  : ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
 มาตรา 9   : ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดใหประชาชนเขาตรวจดู
 มาตรา 11 : ขอมูลขาวสารเฉพาะเร่ือง (ที่ไมเขาตามมาตรา 7 และ มาตรา 9)

 มาตรา 21-25 : ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
 มาตรา 26  : ขอมูลขาวสารประวัติศาสตร

  สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 
 1. สิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ของหนวยงานตาง ๆ ของรฐั 
 2. สิทธิของประชาชนท่ีจะย่ืนคําขอขอมูลขาวสารเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามท่ีตนเองประสงคจะรูหรือเพื่อนําไปเผยแพรใหผู
อื่นไดรูหรือเพื่อการพิทักษสิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม 

 3. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนเอง 
 4. สิทธิของประชาชนท่ีจะไดรับความคุมครองมิใหมีการนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีหนวยงานของรัฐเก็บรวบรวมไว
ไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 5. สิทธิของประชาชนในการรองเรียนหนวยงานของรัฐกรณีไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

 6. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณคําส่ังตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ

  ระยะเวลาดําเนินงาน

 วศ. เริ่มดําเนินงานจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการหลังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 พรอมจัดต้ังและเปดใหบริการ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ.” ณ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ชั้น 5) ต้ังแตป 2544 จนถึงปจจุบัน

การดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 81



  ชองทางการเขาถึงขอมูล 
• คนดวยตนเองไดที่ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ.” ณ งานสารสนเทศไทย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ชั้น 5) ภายในวันและเวลาราชการ (โทร. 0-2201-7287-9)
• คนโดยตรงจากเว็บไซตสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี http://siweb.dss.go.th หรือ 

เว็บไซตกรมวิทยาศาสตรบริการ http://www.dss.go.th 
• ขอมลูเฉพาะเรือ่งตามมาตรา 11 (นอกเหนอืจากทีจ่ดัใหประชาชนตรวจเขาดูทีศู่นยขอมลูขาวสารของราชการ วศ.) ติดตอ

ไดที่ ฝายประชาสัมพันธ กรมวิทยาศาสตรบริการ (โทร. 0-2201-7097-98)

  ความพึงพอใจของผูใชบริการ
 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) กาํหนดใหทกุหนวยงานภาครัฐ ทาํการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ ต้ังแตป 2551 จนถึงปจจุบัน ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ. ไดทําการสรุปประเมินผลเริ่มต้ังแต ปงบประมาณ 
2551 ไดรับความพึงพอใจรอยละ 93 ปงบประมาณ 2552 ไดรับความพึงพอใจรอยละ 95 และ ปงบประมาณ 2553 ไดรับความพึง
พอใจรอยละ 98

  ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ วศ.
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดทาํการประเมินผลการดําเนินงานขอมูลขาวสารของราชการ วศ. 
ในแตละปงบประมาณต้ังแตเริ่มมีการดําเนินงานตัวชี้วัดคุณภาพ จากคะแนนเต็ม 5 ผลคะแนนท่ีไดรับปรากฏดังน้ี 

• ปงบประมาณ 2550 (ต.ค. 49 – ก.ย. 50) มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ : ตัวชี้วัดท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปด
เผยขอมูลขาวสารของราชการ ผลคะแนนท่ีไดรับ 4.80

• ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ : ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ ผลคะแนนท่ีไดรับ 4.00

• ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ : ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ ผลคะแนนท่ีไดรับ 4.75

• ปงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 – ก.ย. 53) มิติที่ 4 ดานพัฒนาองคกร : ตัวชี้วัดท่ี 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐระดับพืน้ฐานฯ (หมวด RM 4.1) รอยละความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อยูระหวางการประเมินผลคะแนนโดย ก.พ.ร.)
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  ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ. ต้ังแตเริ่มดําเนินงานจนถึงปจจุบัน

ปริมาณขอมูลขาวสารของราชการ วศ. 2544 - 2552 2553  รวม

เอกสารมาตรา 7 60 1  61

เอกสารมาตรา 9 1,157 138 1,295

เอกสารวิชาการ (ว.) 582 3  585

ส่ิงพิมพเผยแพรอื่น ๆ ที่เก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
(เชน สุขภาพและส่ิงแวดลอม)

698 53  751

รวม 2,497 195  2,692

จํานวนผูใชบริการขอมูลขาวสารฯ 2544 - 2552 2553  รวม

ภาครัฐ 230 37 267

ภาคอุตสาหกรรม  34 13 47

สถาบันการศึกษา 272 23 295

ประชาชนท่ัวไป  49 20 69

รวม 585 93 678

จํานวนขอมูลขาวสารฯ ที่ใหบริการ 2544 - 2552 2553  รวม

เอกสารมาตรา 7  11 4 14

เอกสารมาตรา 9  22 - 22

เอกสารวิชาการ (ว.) 340 7 347

ส่ิงพิมพเผยแพรอื่น ๆ ที่เก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ
(เชน สุขภาพและส่ิงแวดลอม)

212 82 294

รวม 585 93 677

วัตถุประสงคของการคนขอมูล 2544 - 2552 2553  รวม

ศึกษาคนควา 553 77  630

พัฒนาอุตสาหกรรม  32 16  48

รวม 585 93 678

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 83



 ปจจบุนั สท. ไดรบัการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 9001-2008) เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 
2552 ซ่ึงไดผานการตรวจประเมนิเพือ่การรบัรองระบบงานใหมจาก สถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เม่ือวนัที ่2-3 ธันวาคม 
2552 ครอบคลุมการประกันคุณภาพในการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการสรางความสะดวก รวดเร็วแกผู
ขอรับบริการ และเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง ขณะน้ีไดเตรียมความพรอม เพื่อรับการ
ตรวจติดตามการรักษาระบบ (Surveillance) ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 นี้ 

  การดําเนินงานในป 2553
 คณะกรรมการดําเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวย

1. นางสันทนา อมรไชย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี / ผูแทนฝายบริหารในระบบบริหารงานคุณภาพ สท. (Quality 
Management Representative : QMR )

2. นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี หัวหนากลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / ผูชวย QMR

3. นายนภดล แกวบรรพต หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผูชวย QMR

4. นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป / ผูชวย QMR
5. นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง หัวหนาประจําช้ัน 5 / หัวหนากิจกรรมจัดหา

6. นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล หัวหนาประจําช้ัน 6 

7. นางอัญญาดา ต้ังดวงดี หัวหนากิจกรรมจัดการ
8. นางกุหลาบ เลขาขํา หัวหนากิจกรรมบริการพื้นฐาน / ผูบริหารโปรแกรมตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน
9. นางช่ืนจิต อาทร ผูควบคุมเอกสารและขอมูล สท. (Document & Data Controller : DDC)

10. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน หัวหนาศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / เลขานุการระบบการ
บริหารงานคุณภาพ 

11. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย ผูชวยเลขานุการระบบการบริหารงานคุณภาพ 

12. นางรัศมี ศรีสมุทร ผูชวยเลขานุการระบบการบริหารงานคุณภาพ 

  นโยบายคุณภาพ
 เพือ่ใหบรรลนุโยบายคณุภาพของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร สํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีเปนหอสมุดและศูนยสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ จึงมีนโยบาย “บริการหองสมุดและ
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2008 โดยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและ
การบริการอยางตอเนื่อง ผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ”

  การดําเนินงานตามผังภารกิจหลัก
 สท. นําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เพื่อใหการบริหารงานของ สท. เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
จัดทําวัตถุประสงคคุณภาพของแตละ ศูนย/กลุม/ฝาย ภายใตกรอบนโยบายคุณภาพของ สท. เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว มีความพึงพอใจ โดยกําหนดเปาหมาย ตัวชีว้ดั ผูรบัผดิชอบ และ ระยะเวลาติดตามผล เพือ่ใชในการควบคุมกระบวนการและ

ตรวจสอบความสําเร็จของงานในแตละหนวยงาน ซ่ึงกิจกรรมหลักท้ัง 4 กิจกรรม ไดแก
 1. กิจกรรมบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบโดย ฝายบริหารงานท่ัวไป
 2.  กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 3.  กิจกรรมจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
 4.  กจิกรรมบรกิาร (บรกิารหอสมดุ และบรกิารสารสนเทศ) รบัผดิชอบโดย กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สม.) 
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สร.) และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 
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รับผิดชอบโดย กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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  การควบคุมเอกสารและขอมูล
 ปจจุบันการควบคุมเอกสารและขอมูลของ สท. ไดพัฒนาการจัดทํา จัดเก็บ และการใหบริการคนขอมูลผานออนไลน
อินทราเน็ตในฐานขอมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 เรียกใชภายในหนวยงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถประหยัด
งบประมาณ โดยระบบฯ ชวยลดกระดาษ (Paperless) ซ่ึงจะแจกจายหนวยงานเทาท่ีจาํเปน ลดขอผดิพลาดในการทาํงาน การสญูหาย
ของเอกสาร ทําใหผูใชเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงเอกสาร งายตอการเรียกใชงาน เพื่อใหการควบคุมเอกสารคุณภาพท่ี
มีใชงานเปนฉบับปจจุบัน สามารถสอบทานกลับได จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี
 (1) จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเร่ือง การควบคุมเอกสารและขอมูล P-IG-022
 (2) จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดทําเอกสารคุณภาพในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส P-IG-033
 (3) จัดทําฐานขอมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 สามารถสืบคนขอมูลในรูป ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดที่ 
        http://siweb.dss.go.th/iso
 ปจจุบันมีจํานวนเอกสาร 197 รายการ ซ่ึงประกอบดวย คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 1 รายการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure Manual) 40 รายการ วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 32 รายการ แบบตางๆ (Form) 119 รายการ และบันทึกขอตกลง
รวมในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 รายการ 

  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 สท. ไดจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปตามแผนปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพโดยคณะผู
ตรวจติดตามคุณภาพภายในของ สท. ตามโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit Programme) จํานวน 1 ครั้ง ระหวางวันท่ี 15 มิถุนายน 
- 15 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการรักษาระบบตามท่ีไดรับการรับรองระบบการบริการงานคุณภาพ ISO 9001 : 
2008 ขอบขาย การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการดําเนินงานทีเ่กีย่วของ โดยดําเนินการตรวจแบบเต็มระบบ
ทุกขอกําหนดหลักของมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่เกี่ยวของกับหนวยงานท่ีตรวจ แบงเปน 6 กลุม ประกอบดวย

กลุมท่ี รายการตรวจติดตาม
ผูนําตรวจติดตาม / 
ผูตรวจติดตาม

1 คณะผูบริหาร
• สัมภาษณ ผสท.

• นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพ
• การประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร

• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
• การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
• การควบคุมเอกสารและขอมูล
• ขอรองเรียนและความพึงพอใจของผูใชบริการ
• งานOutsource ที่มีผลกระทบตอระบบบริหารงานคุณภาพ

นางสาวสํารวล ดําแดง 
นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง
นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน

2 ฝายบริหารงานท่ัวไป
• สัมภาษณ หบร.
• การดําเนินงานของบร.

นางสาววริศรา แสงไพโรจน
นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง

นางอัญญาดา ต้ังดวงดี

3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

• สัมภาษณ หทส.
• การดําเนินงานของ ทส.

นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล 
นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย 
นางสาวอภิญญา มูนาวี 

4 ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• สัมภาษณ หสร.
• การดําเนินงานของ สร. 

นางสาวจอย ผิวสะอาด
นางสาวอภิญญา มูนาวี
นางอัญญาดา ต้ังดวงดี

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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กลุมท่ี รายการตรวจติดตาม
ผูนําตรวจติดตาม / 
ผูตรวจติดตาม

5 กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• สัมภาษณ หสม.
• การจัดหา/จัดการ/บริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาตางประเทศและ
บริการพื้นฐานของหองสมุด และงานศูนยประสานงานสารนิเทศ สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว)

นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม
นางสาวสุวศรี เตชะภาส
นางสาววันเพ็ญ ธาปยานนท
นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน

6 กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• การจัดหา/จัดการ/บริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและบริการพื้น
ฐานของหองสมุด

• การดําเนินงานของ ศปว. 

นางสาวสุวศรี เตชะภาส
นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม
นางสาววันเพ็ญ ธาปยานนท

 พบส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด (CPAR) จํานวน 10 เรื่อง และขอสังเกตเพ่ือการปรับปรุง จํานวน 15 เรื่อง ทั้งน้ีไดจัด
ทําใบขอใหมีการแกไขและปองกัน (Collective and Preventive Action Request) สงใหผูรับผิดชอบวิเคราะหสาเหตุ และกําหนด
แนวทางแกไข พรอมดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ํา เรียบรอยแลว ซ่ึงนับวาการตรวจติดตามฯ ไดกอใหเกิดประโยชน แก สท. 
สามารถใชเปนเคร่ืองมือปรับปรุงการดําเนินงานในระบบใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

  ขอรองเรียนและความพึงพอใจของผูใชบริการ
 ขอกําหนดท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใหความสําคัญแกผูใชบริการ สท. ไดทําการสํารวจความ พึงพอใจของผูใช
บรกิาร โดยจัดทําแบบสํารวจความคิดเหน็ผูใชบรกิารผานบรกิารตางๆ ทัง้บรกิารหองสมุด และบรกิารสารสนเทศ บรกิารสารสนเทศ
ผานเว็บไซต และจัดสํารวจผลการใหบริการประจําป ปละ 1 คร้ัง โดยในป 2553 ไดทาํการสํารวจในชวงระยะเวลาต้ังแต 1 ธันวาคม 
2552 – 31 กรกฎาคม 2553 ไดสํารวจความพึงพอใจการใหบริการในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการ
สืบคนผานเว็บไซต ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก คาเฉล่ีย
ความพึงพอใจรวม 5 ดาน รอยละ 82.96 สท.ไดนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูใชบริการมาเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบการ
ทาํงานอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหสามารถจัดบริการไดตามความตองการและสรางความเช่ือม่ันในบริการท่ีมีคุณภาพของ สท. เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่กําหนดไว 

  การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก

 สท. ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 9001-2008) เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 
2552 (หมดอายุ 13 ธันวาคม 2555) ใบรับรองเลขท่ี QMS 04020/879 ซ่ึงไดผานการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานใหม 
(Re-assessment) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เม่ือวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2552 กลุมผูตรวจประเมินดําเนินการตรวจ

ตามมาตรฐานมอก. 9001-2552 (ISO 9001-2008) ขอบขาย การใหบรกิารหอสมดุและสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดย
ตรวจแบบเต็มระบบทุกหนวยงานดังน้ี
 1. สัมภาษณผูบริหาร (ผสท.)
 2. กิจกรรมระบบบริหารงานคุณภาพ
  2.1 นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพ

  2.2 การประชุมทบทวนฝายบริหาร
  2.3 การปฏิบัติการแกไข การปฏิบัติการปองกัน
  2.4 ขอรองเรียนและความพึงพอใจของผูใชบริการ

  2.5 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  2.6 การควบคุมเอกสารและขอมูล
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  2.7 การควบคุมบันทึกคุณภาพ
  2.8 ตรวจสอบการใชเครื่องหมายการรับรอง
 3. กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สม.)
 4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)
 5. ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สร.)
 6. ฝายบริหารงานท่ัวไป (บร.)
 การตรวจประเมนิครัง้น้ี กลุมผูตรวจประเมนิสุมตรวจสอบการดาํเนินการจากการปฏบิติังานจรงิ และจากบนัทกึครอบคลมุ
ทุกชวงเวลาทํางาน พบวา องคกรไดจัดทําระบบการจัดการโดยอางอิงตามขอกําหนดของระบบการจัดการและไดนําไปปฏิบัติใน
กิจกรรมตางๆ ขององคกรเพื่อใหเกิดผล โดยผลการประเมินในคร้ังน้ี ไมพบขอบกพรองใดๆ และไดกลาวชมเชยจุดแข็งของระบบ
บริหารงาน สท. ดังน้ี 
 1. สํานักหอสมุดฯ มีการนําระบบบริหารงานคุณภาพมาใชเปนระยะเวลานาน และยังคงรักษาการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเน่ือง
 2. เจาหนาท่ีในระดับตางๆ มีความต้ังใจและมีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังสรางสม
ประสบการณในงานท่ีรับผิดชอบไดเปนอยางดี
 นอกจากน้ีไดใหขอสงัเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) ทีเ่ปนประโยชน
ตอระบบบริหารงานคุณภาพของ สท. จํานวน 7 รายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ ใหดียิ่ง
ข้ึนในปตอไป 
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 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส ต้ังแตป 2542 จนถึงปจจุบัน เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสงเสริม ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยไดมีการแตงต้ังคณะ
กรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส, คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5ส (ประกอบดวยคณะเจาหนาท่ีประสานงาน 
คณะเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ และคณะเจาหนาท่ีตรวจพื้นที่) และคณะกรรมการประกวดพ้ืนที่กิจกรรม 5ส พรอมกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และใน ป 2553 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี

ลําดับ กิจกรรม กําหนด / วันท่ี รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนิน

กิจกรรม 5ส 

 - คร้ังท่ี 1

 

- คร้ังท่ี 2

14 ก.ค. 2553

29 ธ.ค. 2553

1. พิจารณาเก่ียวกับบุคลดีเดน 5ส (ดาวเดน 5ส)

2. นําเสนอแผนการปฏิบัติการกิจกรรม 5ส (Action Plan) 

    ป 2553 ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว

3 .พิจารณาปรับปรุงคําส่ังคณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 

    5ส ประจําสํานักฯ
4. พิจารณาขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงานท่ีจะไปศึกษา 
    ดูงาน ป 2553

1. การจัดบอรดรณรงคกิจกรรม 5ส 
2. คูมือ 5ส สท.
3. พิจารณารางแผนปฏิบัติการกิจกรรม 5ส (Action Plan)    
    ประจําป 2554
4. การดําเนินกิจกรรมมหกรรมสะสางประจําป 2554

2 การประสานงาน 1 ครั้ง / ป
6 ส.ค. 53

ดําเนินการจัดศึกษาดูงาน ณ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหองสมุด TCDC หองสมุดเฉพาะดาน
การออกแบบ ชั้น 6 หาง เอ็มโพเรียม สุขุมวิท 24 

3 ตรวจพื้นท่ีและจัดประกวดกิจกรรม 
5 ส 

- งด เน่ืองจากมีการปรับปรุงพื้นท่ีชั้น 1

4 การประชาสัมพันธกิจกรรม 5ส 

- จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
 3 ครั้ง เรื่อง......

3 ครั้ง / ป

29 มี.ค. 53
27 ก.ค. 53

22 พ.ย. 53

1.แผนปฏิบัติงาน 5ส ประจําป 2553
2. กําหนดการวันมหกรรมสะสางวันท่ี 11 ก.ย. 53

3. ภาพกิจกรรมวันมหกรรมสะสางวันท่ี 11 ก.ย. 53

5 จัดงานวันมหกรรมสะสาง “Big 

Cleaning Day” ครั้งท่ี 11 ประจํา

ป 2553

11 ก.ย. 2553 คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส และบุคลากรสํานักฯรวมสะสางการ

จัดเอกสารในอาคารเก็บเอกสารเกา

6 การดําเนินกิจกรรม 5ส ตาม

มาตรฐานกลาง 5ส

เดือนละ 1 ครั้ง

(12 ครั้ง /ป)

คณะทํางานพ้ืนท่ีประจําช้ัน ตรวจพื้นท่ีภายในช้ัน ตรวจสอบประเมินผล 

และปรับปรุงแกไข

7 จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

กิจกรรม 5ส

1 ครั้ง / ป

29 ธ.ค. 53

คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส รวมประชุมพิจารณาจัดทําแผนฯ 

ประจําป 2554

การดําเนินกิจกรรม 5 ส
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  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ  ปวช.(ธุรกิจบัญชี)
    ( pleonpit@dss.go.th )
  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ นางสาววันเพ็ญ ธาปยานนท  ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป)
    ( wanpen@dss.go.th )
  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ นางอรอนงค นาคแดง  ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป)
    ( onanonk@dss.go.th )
  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)    
    ( jongkon@dss.go.th )    
  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ นางสาวลักขณา ขันธประภา  ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)    
    ( lakkana@dss.go.th)  บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

  บรรณารักษชํานาญการพิเศษ นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
    ( benjaphat@dss.go.th )  พม.(ชุดพิเศษมัธยม)
        อม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

  บรรณารักษชํานาญการพิเศษ นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง  ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
    ( areeya@dss.go.th )  อม.(บรรณารักษศาสตรและ    

    สารนิเทศศาสตร)
  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ นางอัญญาดา ต้ังดวงดี  วท.บ.(สถิติ)

    ( anyada@dss.go.th )  ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)
        ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  
        M.S.(Information Management), AIT

  บรรณารักษชํานาญการ  นางช่ืนจิต อาทร   ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)

    ( achuenjit@dss.go.th )     

  บรรณารักษชํานาญการ  นางกุหลาบ เลขาขํา  ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
    ( kularb@dss.go.th )     
  บรรณารักษชํานาญการ  นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

    ( phandao@dss.go.th )  ศศ.บ.(รัฐศาสตร)

        Master of Science (Information Science) UNT, 

        U.S.A.
  บรรณารักษชํานาญการ  นางสาวสํารวล ดําแดง  ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)    

    ( samrual@dss.go.th )     

รายนามบุคลากรสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ

  ผูอํานวยการสํานักฯ 

  อํานวยการระดับสูง  นางสันทนา อมรไชย  วท.บ.(เคมี)
    ( santana@dss.go.th )  วท.ม.(ฟสิกัลเคมี)

  ฝายบริหารงานท่ัวไป

กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  นางสาวอภิญญา มูนาวี  วท.บ.(คณิตศาสตร)
    ( apinya@dss.go.th )  ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)
  บรรณารักษชํานาญการ  นางสาวพวงพยอม ดํารงสกุลไทย ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
    ( payom@dss.go.th )     
  บรรณารักษปฏิบัติการ  นางสาวจอย ผิวสะอาด  ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
    ( joy@dss.go.th ) 
  บรรณารักษปฏิบัติการ  นายทวีศักด์ิ แกวบุรี  ศศบ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
     ( taweesak@dss.go.th ) 
  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ นางรัศมี ศรีสมุทร   ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
    ( ratsamee@dss.go.th ) 
  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  นายอานนท เกิดเกตุ  บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
    ( kanon@dss.go.th )  

  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน  วท.บ.(ชีววิทยา)
    ( penpichcha@dss.go.th )  ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)
        ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ( วาง )
  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
    ( radawarn@dss.go.th )  วท.ม.(สัตววิทยา)
  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย  วท.บ.(ชีววิทยา)
    ( jarunee@dss.go.th )      
  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
    ( udomlak@dss.go.th )
  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  นางสาววริศรา แสงไพโรจน  กศ.บ.(เคมี)
    ( warisara@dss.go.th )  MS.ISM(Hignest Distinction),
        FSU, U.S.A.
  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  นางสาวสุวศรี เตชะภาส  วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
    ( suwasri@dss.go.th )    

  นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  ( วาง )

  บรรณารักษชํานาญการ  นางสาวฐิติพร แกวสุวรรณ  กศ.บ.(สังคมศึกษา)
    ( thitiporn@dss.go.th )  ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
  บรรณารักษปฏิบัติการ  นายธนกร ศิริกิจ   ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร)
    (thanakorn@dss.go.th )

  ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  นายนภดล แกวบรรพต  วท.บ.(ชีววิทยา)
    ( nobpadon@dss.go.th )  
  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  นางสาวอัคริมา บุญอยู  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
    ( akarima@dss.go.th )  วท.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ)
  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน นางจรรยพร ภูสมบูรณวัฒนา  ปวช.(บัญชี)
    ( jarnyaporn@dss.go.th ) 
  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ นางสาวอารมณ ลิลา  บธ.บ.(การตลาด)     
    ( larom@dss.go.th) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

    พนักงานเขาเลม   นายพันลบ สุขจ่ัน
    พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป นายพัฒนา งอกงาม
    พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป นางมาณี คะสุระ
    พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป นางจนัยพร ปูรณานนท

ลูกจัางประจํา

เจาหนาท่ีหองสมุด  นางสาวสุพัชณี เย็นทรัพย
เจาพนักงานธุรการ  นางสาวอรรวี เกาสังข

เจาพนักงานธุรการ  นางสาวจุฑามาศ บุญนา
เจาพนักงานธุรการ  นางสาวเฟองฟา เงินถาวร

พนักงานราชการ

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
รายงานกิจกรรมประจําป 2553 91



คณะทํางาน

  1. น.ส.เบญจภัทร จาตุรนตรัศมี   ประธานคณะทํางาน

  2. นางช่ืนจิต อาทร    คณะทํางาน

  3. น.ส.สํารวล ดําแดง    คณะทํางาน

  4. น.ส.วันเพ็ญ ธาปยานนท   คณะทํางาน

  5. น.ส.สุวศรี เตชะภาส    คณะทํางาน

  6. น.ส.อัคริมา บุญอยู    คณะทํางาน

  7. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย   คณะทํางานและเลขานุการ

  8.  นางรัศมี ศรีสมุทร    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

  9. นายทวีศักด์ิ แกวบุรี    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

10. นายอานนท เกิดเกตุ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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