คํานํา

รายงานกิจกรรมประจําป 2553 ของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานที่
สําคัญในรอบปงบประมาณ 2553 แกภาคสวนราชการ ภาคสวนเอกชน และผูที่สนใจ เนื้อหาสาระของ
รายงาน ประกอบดวย การรวบรวมผลงานตามภารกิจหลักของสํานักหอสมุดฯ โครงสรางการบริหารงาน
อัตรากําลัง งบประมาณ สถิติตางๆ โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักหอสมุดฯ มีประวัติการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2478 จนถึงปจจุบันนี้นับวามีอายุ มากกวา
80 ปแลว ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา สํานักหอสมุดฯไดพัฒนาตนเอง มีเครื่องมือบริหารจัดการงาน
หองสมุด ทั้งระบบธรรมาภิบาล ระบบ PMQA ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และอื่นๆ ที่
เกีย่ วของ มีการสะสมทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ คาไวเปนจํานวนมาก มี
การจัดระบบบริการสารสนเทศใหไดมาตรฐาน เพือ่ ใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก ผูป ระกอบการอุตสาหกรรม
นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โอกาสนี้จึงขอนําเสนอบทความพิเศษเรื่อง “แหลงบม
เพาะทางวิชาการ หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ” และ “กิจกรรมของศูนยขอมูลขอสนเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง”
สํานักหอสมุดฯ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานกิจกรรมประจําป 2553 จะเปนประโยชนแกหนวย
งานตางๆ และผูสนใจทั่วไปในการศึกษาคนควาขอมูลความรู ตลอดจนเปนประโยชนตอการประสาน
งานความรวมมือระหวางหนวยงานดานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศตอไป
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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ความเปนมา
ดร.ตั้ว ลพานุกรม (อธิบดีกรมวิทยาศาสตรคนแรก) เปนผูหนึ่งที่
ริเริ่มงานปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรขึ้นในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม
ดวยวิสยั ทัศนและความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร วาเปน
เสมือนกุญแจไขเปดอนาคตของประเทศ สูค วามเจริญกาวหนาในดานตางๆ
ไดนั้น ตองมีปจจัยเหตุสําคัญ สําหรับบมเพาะภูมิปญญาทางวิทยาศาสตร
ของคนในชาติ จึงไดกําหนดหนวยงานดานหองสมุดของกรมวิทยาศาสตร
ขึ้นในการแบงสวนราชการ เมื่อป พ.ศ. 2478 ทั้งยังแสดงเจตนามุงมั่นที่จะ
พัฒนาตอไปใหเปนหอสมุดทางวิทยาศาสตรของประเทศ เฉกเชนเดียวกับ
อารยประเทศที่สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี/ใชความรูวิทยาศาสตร
สรางความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
เปนกลยุทธสรางความสําเร็จในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตลอดจน
เปนแหลงศึกษา คนควาหาความรู เพิ่มพูนภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรที่
สําคัญของชาติ และเปนที่รูจักใชประโยชนอยางกวางขวางในนาม “หอง
สมุดกรมวิทยาศาสตร” โดยภายหลังไดรับการยกฐานะเปนระดับกอง ชื่อ
“กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เมื่อป พ.ศ. 2521 ตอมาในป พ.ศ.
2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อนําไปสูการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการแบงงานของรัฐตามกลุมภารกิจ
หลัก ทําใหมกี ารแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวงทบวง
กรม ในเวลาตอมา ดังนั้น “กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” จึงได
รับการปรับเปลีย่ นเปน “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” ตามประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตร
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ซึ่งมีลําดับความ
เปนมาสรุปได ดังนี้
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2521

งานห อ งสมุ ด รวมอยู  กั บ งานสารบรรณ อยู  ใ น “แผนก
สารบรรณและหองสมุด” สํานักงาน เลขานุการกรม กรม
วิทยาศาสตร กระทรวงเศรษฐการ
แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร แยกจากแผนกสารบรรณและหอง
สมุด สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร กระทรวง
เศรษฐการ
แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร กรมวิทยาศาสตร กระทรวงการ
อุตสาหกรรม
แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร กรมวิทยาศาสตร กระทรวง
อุตสาหกรรม
งานหองสมุดและเผยแพร (รวมงานเผยแพรกับแผนก
หอสมุดฯ)
กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร
กระทรวงอุตสาหกรรม และจัดใหมี ศูนยสนเทศสิทธิบตั ร ขึน้
เปนสวนหนึ่งในกองสนเทศฯ ดวย
รายงานกิจกรรมประจําป 2553

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2545

กรมวิทยาศาสตร เปลี่ยนชื่อเปน กรมวิทยาศาสตรบริการ
และยายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน เปลี่ยน
ชื่อเปน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
และ กองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังกัด กรม
วิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม
ประกาศอํานาจและหนาที่รับผิดชอบกองสนเทศฯ ในราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 32 วันที่ 2 ส.ค. 2537 หนา 10
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เปลี่ยน
ชื่อเปน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ กอง
สนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเปน “สํานัก
หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ตามประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตร
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงวันที่ 9
ตุลาคม 2545

อํานาจหนาที่
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
อํานาจหนาที่ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 103ก วันที่
9 ตุลาคม 2545 หนา 12 ดังนี้
1. เปนหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
2. เป น ศู น ย ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จั ด ทํ า และ
พัฒนาฐานขอมูลเฉพาะทาง เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา และ
อุตสาหกรรมของประเทศ
3. เปนศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ จัดทําและพัฒนาระบบ
4. สารสนเทศและเครือขาย เพื่อการรวมใชทรัพยากรสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม
ดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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สถานที่ตั้ง และ พื้นที่ปจจุบัน
สํานักหอสมุดฯ ตั้งอยู ณ อาคารสํานักหอสมุดฯ (6 ชั้น) กรม
วิทยาศาสตรบริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
พื้นที่ใชสอยทั้งหมด
4,612 ตารางเมตร
...พื้นที่ใชสอยทั้งหมด (6 ชั้น) ของอาคาร 4,012 ตารางเมตร
หอสมุดและวิทยาศาสตรบริการ (รวมทั้งหองประชุมพรอม
อุปกรณขนาด 133 ตารางเมตร)
...อาคารเก็บเอกสาร (4 ชั้น)
600 ตารางเมตร
วิสัยทัศน (Vision)
• มุ  ง มั่ น พั ฒ นาหน ว ยงานให เ ป น หอสมุ ด และศู น ย ส ารนิ เ ทศทาง
วิทยาศาสตรของชาติ
• แสวงหาวิธีการประสานความรวมมือที่ดีระหวางแหลงทรัพยากร
สารสนเทศ
• พัฒนาศักยภาพการรวมใชทรัพยากรสารสนเทศ ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
พันธกิจ (Mission)
“สงเสริมการเขาถึงและการนําความรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชประโยชนตรงกับวัตถุประสงคของหนวยงานวิชาการทุกภาครัฐ/
เอกชน เพือ่ การวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมในชาติ กระตุน ใหมกี ารตระหนักรู
ถึงคุณประโยชนของแหลงขอมูลความรูท จี่ ดั ใหมใี นหองสมุด เพือ่ เปนแหลง
ศึกษาคนควาที่สมประโยชนแกผูสนใจทุกระดับ”
กลยุทธหลัก 3 ดาน
1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ
• จัดใหมีสื่อสิ่งพิมพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดพิมพในประเทศ
และตางประเทศให สมบูรณที่สุด
• เพิ่มสื่ออิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนความ
ตองการใชสารสนเทศของผูรับบริการเปนหลัก
• พัฒนาความรวมมือในดานการจัดหา จัดการ การเขาถึง และการใช
ประโยชนสารสนเทศรวมกันในเครือขาย
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2. ดานการเขาถึงสารสนเทศ
• ทําใหทรัพยากรสารสนเทศอยูในสภาพพรอมที่ผูใชบริการจะเขาถึง
ไดมากขึ้น
• จัดใหมีแหลงบริการในทุก ๆ บริการที่จัดไว
• เปนศูนยแหงการเรียนรูต ลอดชีวติ ของประชาชนดาน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตาม พ.ร.บ.
• การศึกษา พัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของเครือขายแหลงสารสนเทศ
ในโลก
• ขยายโอกาสการเรียนรูอยางมีความสุข และ สนุกกับการคนควาที่
จัดบริการ โดยสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
• จัดใหมีกิจกรรมเรียนรูถึงคุณคา และเทคนิควิธีการเขาถึงสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีอยูทั้งในและตางประเทศ
3. ดานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดานอยาง
ตอเนื่อง
• พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ
• พัฒนาความสามารถดานบริหาร
• พัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ
การแบงสวนราชการ
มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งาน
สารบรรณ งานงบประมาณ งานบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ งาน
พัฒนาบุคลากร บริหารดําเนินงานในฝายตามระบบมาตรฐานสากล จัดทํา
ขอมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จาย จัดซือ้ วัสดุและครุภณ
ั ฑทงั้ ในประเทศ
และตางประเทศ จัดเก็บและคนหาเอกสาร ระเบียบ คําสั่งของทางราชการ
ระเบียบขอบังคับในการใชหองสมุด จัดทําเอกสารตาง ๆ รับผิดชอบวัสดุ
ครุภณ
ั ฑของสํานักหอสมุด ฯ ติดตอประสานงาน อํานวยความสะดวกหนวย
งานทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดทําคูมือ / รวบรวม รายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน / ประจําป ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกปญหาขอ
ขัดของแกผูปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นที่ไมอยู
ในความรับผิดชอบของหนวยใด
กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหมี
ความสมบูรณ สอดคลองตามความตองการใชประโยชนและทันสมัย พัฒนา
ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ จัดทําระบบฐานขอมูลดรรชนี เพื่อการเขาถึง
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ขอมูลดวยความสะดวก รวดเร็ว จัดระบบบริการคนควา อางอิง จัดบรรยากาศอาคารสถานที่พรอมเปนแหลงศึกษาคนควา ประสาน
งาน ความรวมมือและสรางเครือขายงาน ศปว. และแหลงบริการสารสนเทศขององคกรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในและ
ตางประเทศ ใหคาํ ปรึกษาแนะนําทางวิชาการในงานทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ จัดกิจกรรม /โครงการ ใหความรูเ รือ่ งสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมใหมีการนําสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชประโยชนในการวิจัย การ
อุตสาหกรรม การศึกษา การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ ความเปนอยูท ดี่ ขี องประชาชน ดําเนินการรวบรวมขอมูลวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งเปนขอมูลพรอมใช จัดทําเครือขายขอมูลทรัพยากรบุคคลเฉพาะดานวิทยาศาสตร เผยแพรขอมูลทางเทคโนโลยี
ิหารงานทวั่ ไ
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ไปใชประโยชนใหแกภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และประสานความรวมมือกับองคกรในประเทศและตางประเทศ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถในการติดตามความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของประเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหความตองการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับพันธ
กิจของสํานักฯ วางระบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล และระบบเครือขาย ศึกษาหาความเหมาะสมในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบริการใหอยูในแนวทางเดียวกัน สามารถ
บริหารจัดการการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสงู สุด ใหคาํ ปรึกษา แนะนําในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการใชระบบ
งานคอมพิวเตอร บริหารจัดการและติดตามดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรภายในสํานัก พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานัก และประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

โครงสรางอัตรากําลัง
อัตรากําลังในป 2553 มีทั้งสิ้น 51 อัตรา จําแนกไดดังนี้

อัตรากําลังจําแนกตามกลุมงานและประเภท
กลุมงาน/ประเภท

ขาราชการ ลูกจางประจํา

พนักงาน
ราชการ

เจาหนาที่
จางเหมา

รวม
(คน)

1. ฝายบริหารงานทั่วไป

6

1

1

-

8

2. กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13

1

3

10

27

3. ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

*10

1

-

-

11

4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

1

-

-

5

รวมทั้งสิ้น

33

4

4

10

51

* วาง 2 อัตรา

อัตรากําลังขาราชการจําแนกตามประเภทชื่อตําแหนงและระดับ
ตําแหนง ผูอํานวยการ
บรรณารักษ
ระดับ
สํานัก
สูง
1
ชํานาญการพิเศษ
2
ชํานาญการ
6
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
รวม
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1

3
11

นัก
วิทยาศาสตร
5
5
1
11

นักวิชาการ นักจัดการ
คอมพิวเตอร งานทัว่ ไป
3
1
1
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3
6

เจาพนักงาน
ธุรการ
-

รวม
(คน)
1
7
14

2
1
3

2
8
1
33

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับระหวางป 2549-2553

ปงบประมาณ

การใชจายงบประมาณป 2553

งบประจํา

งบโครงการเครือขาย
E-Library 4,104,800
เงินเดือนและคาจาง คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เงินอุดหนุน (คาสมาชิก
ASTM และ TAPPI

* รวมงบประมาณที่โอนจาก สท. ไปตั้งจายใหพนักงานราชการของ คม. 3 อัตรา 330,900 บาท และ
ของ ฟว. 1 อัตรา 110,300 บาท รวม 441,200 บาท
งบโครงการเครือขาย E-Library
งบประจํา 19,402,100
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ทรัพยากรสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
วารสาร
จุลสาร
เอกสารรายงาน 1
วิทยานิพนธ เอกสารการวิจัย 2
เอกสารสิทธิบัตร
เอกสารมาตรฐาน
เอกสารการคา
พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ

รายการ
80,660
6,324
451,580
7,481
12,372
1,412
15,008
95,125
1,389
21,914

ทรัพยากรสารสนเทศ
ราชกิจจานุเบกษา
รีพริ้นท
กฤตภาค
วัสดุยอสวน
- ไมโครฟลม
- ไมโครฟช
ซีดีรอม
รวม

รายการ
17,260
4,449
12,751
35,000
1,461
33,539
1,777
799,502

หมายเหตุ
รายงานประจําป / เอกสารจากการเขารวมประชุมสัมมนา
2
รายงานการศึกษา วิจัย / รายงานการทดลอง / รายงานการสํารวจ

1
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ฐานขอมูล (บริการผาน Website http://siweb.dss.go.th)
ฐานขอมูล
1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (E-Public Catalog) 1
2. ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (e-content)
3. ฐานขอมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Complied File)
4. ฐานขอมูลบทความนาสนใจ
5. ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต
6. ฐานขอมูลดรรชนีมาตรฐานอาหารของ Codex alimentarius
7. ฐานขอมูลวิธีทดสอบของ US EPA ในเอกสาร Code of Federal Regulations
8. ฐานขอมูลกฎระเบียบ ขอบังคับ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยจากราชกิจจานุเบกษา
9. ฐานขอมูลมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยการปองกันอัคคีภัยของ NFPA
10. ฐานขอมูลรวมลิงคเว็บไซตที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
11. ฐานขอมูล Patent Glossary
12. ฐานขอมูลเอกสารสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent files) 169 เรื่อง
13. ฐานขอมูลสิทธิบัตรของคนไทยที่ขอจดในตางประเทศ (Thai’s Foreign Patent)
14. ฐานขอมูลแนะนําสิทธิบัตรที่นาสนใจ (Patent gallery)
15. ฐานขอมูลการจัดการปญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
16. ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. ฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
18. ฐานขอมูลสงเสริมสารสนเทศสูชุมชน
19. ฐานขอมูล REACH Watch
20. ฐานขอมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
21. ฐานขอมูลสิ่งพิมพกรมวิทยาศาสตรบริการ 3
22. ฐานขอมูลเอกสารรายงานการวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการ
23. ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ
24. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) 2
25. ฐานขอมูลขาวสารของราชการ วศ.
26. ฐานขอมูล Science Category
27. ฐานขอมูลประวัตินักวิทยาศาสตรโลก
28. ฐานขอมูลขาวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
29. ฐานขอมูลศูนยประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวม

ระเบียน
148,511
65,586
3,543
1,403
321
384
248
2,036
625
57
104
2,355
547
235
1,000
28,350
39,849
1,430
1,463
288
1,151
590
605
20
1,287
149
49
2,990
34
305,210

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
วารสารอิเล็กทรอนิกส
1. Analyst
2. Analytical Chemistry
3. Analytical Methods
4. Biotechnology Progress
5. Chemistry World
6. Energy & Environmental science
7. Environmental Science & Technology
8. Industrial & Engineering Chemistry Research
9. Integrative Biology
10. International Polymer Science and Technology *
11. Journal of Agricultural and Food Chemistry
12. Journal of Chemical Technology & Biotechnology
13. Journal of the American Oil Chemists Society
14. Journal of the Science of Food and Agriculture
15. Metallomics
16. Nanoscale
17. Nature Biotecnology
18. Nature Medicine
19. Nature Online
20. Tappi Journal *

ป ค.ศ.
1876 -ปจจุบัน
1929 -ปจจุบัน
2009-ปจจุบัน
1990 -ปจจุบัน
2004-ปจจุบัน
2008 -ปจจุบัน
1967 -ปจจุบัน
1962 -ปจจุบัน
2009-ปจจุบัน
2001-ปจจุบัน
1953 -ปจจุบัน
1997 -ปจจุบัน
1997 -ปจจุบัน
1997 -ปจจุบัน
2009-ปจจุบัน
2009-ปจจุบัน
2007-ปจจุบัน
2007-ปจจุบัน
2007-ปจจุบัน
2000 -ปจจุบัน

หมายเหตุ * หมายถึง วารสารที่เขาใชไดโดยใช Username และ Password (ติดตอ 7252, 7254,7255)
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ฝายบริหารงานทั่วไป
กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการปฏิบัติงาน

2

1. ฝายบริหารงานทั่วไป
ผลการปฏิบัติงาน
1. งานสารบรรณและสถิติ
1.1. รับเอกสาร-สิ่งพิมพ และแจกจาย
1.2. ราง-พิมพหนังสือโตตอบ-เอกสารอื่น ๆ และสงออก
1.3. ลงทะเบียนหนังสือโตตอบรับเขา
1.4. รับ-สงเอกสารภายในหนวยงาน
1.5. จัดสงสารสนเทศใหผูขอรับบริการผานทางสื่อ
2. งานงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ
2.1. จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ
จัดทํารายละเอียดแผนการใชจายและแบบเบิกจายเงินงบประมาณ
2.3. ดําเนินการขออนุมัติใชเงินงบประมาณ
2.4. จัดทํารายรับ – รายจาย สรุปยอดคงเหลือ
2.5. ดําเนินการซื้อดราฟท
2.6. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ
2.7 ดําเนินการ/ประสานงานเรื่องการสั่งซอมวัสดุ ครุภัณฑ
3. งานพัฒนาบุคลากรงาน และ เยี่ยมชม ดูงาน
แนะนําและฝกปฏิบัติเทคนิคการคนควาความรู และการใช
เอกสารทางเทคโนโลยี
3.2 การรวมประชุม อบรม สัมมนา - ในประเทศ - ตางประเทศ
3.3 จัดประชุม อบรม สัมมนา
3.4 การมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สท. - ในประเทศ
- ตางประเทศ
3.5 การไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ - ในประเทศ
- ตางประเทศ
3.6 รับเชิญเปนวิทยากร
3.7 ศึกษาตอในประเทศ / ตางประเทศ

หนวยนับ

จํานวน

เรื่อง
ฉบับ
ฉบับ
รายการ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง / บาท
รายการ
ครั้ง / รายการ
ครั้ง
ครั้ง

4,390
3,560
493
2,160
64
1
2
328 / 8,072,671.06
328
18 / 18
1
97

แหง / คน

6/141

ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
-

74 / 30
1 /1
14/725
2 / 33
1 / 16
10/ 36
2/1
20 / 16
-
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การพัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ (ในประเทศและตางประเทศ)
ปงบประมาณ 2553 บุคลากรสํานักหอสมุดฯ เขารับการฝกอบรม และเขารวมประชุม / สัมมนา ทางวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ เสริมสรางสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 74 ครั้ง โดยจําแนกตามทักษะที่พัฒนา
แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
รวม

ทักษะที่พัฒนา
หลักสูตร
ดานบริหารจัดการ
42
ดานวิชาชีพเฉพาะ
3
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
26
ดานจริยธรรม คุณธรรม
3
74
จํานวนขาราชการที่ไดรับการพัฒนาแยกตามประเภททักษะ (คน)
บริหารจัดการ วิชาชีพเฉพาะ เทคโนโลยีฯ จริยธรรมฯ
1. ฝายบริหารงานทั่วไป
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
หนวยงาน

ฝกประสบการณวิชาชีพ (ดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร / ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครั้งที่
1

2
3

4

5

ระยะเวลา

หนวยงาน

21 ธ.ค. 52 – 24 ก.พ. 53 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 มี.ค. - 2 เม.ย. 53
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15 มี.ค. - 14 พ.ค. 53
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร
เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร
19 มิ.ย. - 6 ส.ค. 53
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 มิ.ย. - 10 ก.ย. 53
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รายชื่อนักศึกษาฝกงาน
1. น.ส.ปญชลี เรืองสมุทร
2. น.ส.จุฑามาส พัฒนวัชรกุล
3. น.ส.รัชฏาพร อนันตกิจโกศล
1. น.ส.ธัญจรัชย เต็มนา
2. น.ส.สุภรา คอยระงับ
1. น.ส.ดลยา คําวงษา
2. น.ส.หทัยรัตน โลกคําลือ
1. น.ส.ณิชาภา หวังออมกลาง
2. น.ส.กัญญา ชินรินทร
3. น.ส.พิชญา ภูมิประเทศ

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
1. น.ส.มณีรัตน เฮงวิวัฒนาชัย
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

Bureau of Science and Technology Information : Department of Science Service

บุคลากรสํานักหอสมุดฯ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
วันที่
12 - 15 พ.ย. 52
19 - 21 พ.ย. 52
26 - 29 พ.ย. 52
3 มี.ค. 53

31 มี.ค. - 2, 5
เม.ย. 53

3-5 พ.ค. 2553

หนวยงาน / สถานที่
ในประเทศ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ และโครงการบาน
เล็กในปาใหญ ผานาง-ผาเกิ้ง จ.เลย
สถานีเกษตรหลวง ดอยอางขาง และหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงบานสันกอตาล
จ.เชียงใหม
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท จ.เชียงใหม
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และพระราชวังสนาม
จันทร จ.นครปฐม
หนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ
(สํานักงานเลขานุการกรม, สํานักเคโนโลยีชุมชน,
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ, สํานัก
พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ,
โครงการเคมี, โครงการฟสิกสและวิศวกรรม,
โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ)
จังหวัดมุกดาหาร

จํานวน
(คน)

เรื่อง
ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการหลวง
ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการหลวง

2
17

ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการหลวง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

8

ศึกษาดูงานตามโครงการฝกอบรม
ปฐมนิเทศขาราชการและพนักงาน
ราชการบรรจุใหม ประจําป 2553

5

ศึกษาดูงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุนที่ 9 (ครั้งที่ 2) ของ
สถาบันพระปกเกลา
เยี่ยมชมสํานักงานใหม ชมสินคาภายใน
เครือ และรับฟงการสาธิตการซอมแซม
หนังสือ
การเทียบงาน (Benchmarking) การ
จัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู

1

31 พ.ค. 2553

บริษัท บุคเน็ท จํากัด เลขที่ 8 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8
แยก 8 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

15 ก.ค. 2553

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด จ.สระบุรี

6 ส.ค. 2553

หองสมุด อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานัก หอสมุด ศึกษาดูงานการจัดพื้นที่และการให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยสรางสรรคงาน บริการหองสมุดเพื่อการวิจัย-การเรียนรู
ออกแบบ (TCDC Center)
และนวัตกรรม การใหบริการหองสมุด
การจัดการความรู-การประชาสัมพันธ

10 ส.ค. 2553

หองสมุดเพื่อการเรียนรู ดุสิต, หอนิทรรศน
รัตนโกสินทร

8

7

5
15

ศึกษาดูงาน “แหลงความรูตนแบบ :
บรรณารักษสัญจร”
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17

วันที่

หนวยงาน / สถานที่
ตางประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

7 - 12 มี.ค. 53

3-5 พ.ค. 2553

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง
ศึกษาดูงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุนที่ 9 (ครั้งที่ 1) ของ
สถาบันพระปกเกลา
ศึกษาดูงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏ
หมายมหาชน รุนที่ 9 (ครั้งที่ 2) ของ
สถาบันพระปกเกลา

จํานวน
(คน)

1

1

บุคลากรภายนอก / นิสิตนักศึกษา เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน-ฟงบรรยาย ณ สํานักหอสมุดฯ
บุคลากรภายนอก
ครั้งที่

วันที่

1

3 มิ.ย. 53

2

10 ส.ค. 53

1

15 ต.ค. 52
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หนวยงาน
ในประเทศ
คณะผูเขาอบรมหลักสูตรนัก
วิเคราะหมืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยา
(อาหาร) รุนที่ 6
ขาราชการจากหนวยงานจังหวัด
อางทอง
ตางประเทศ
เจาหนาที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และหนวยงานอื่น
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เรื่อง

จํานวน
(คน)

ศึกษาการเขาใชหอสมุด

21

ศึกษาดูงานสํานักหอสมุดฯ

12

ดูงานดาน Communication on Science
and Technology ของหนวยงานสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16
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นิสิต นักศึกษา
ครั้งที่
1

2

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

หนวยงาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เรื่อง
การใชหองสมุดเพื่อการสืบคน
ขอมูลทางวิชาการ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

11 ธ.ค. 52
(13.00 -16.30 น.)

4

1 ก.พ. 53
(13.30 -16.30 น.)

5

13 ก.ค. 53
(13.00 -16.00 น.)

ศึกษาดูงานเพื่อประกอบการเรียน
วิชา คม 472 (สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
การคนควาเอกสารงานวิจัยจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วารสารทางวิชาการดานเทคโนโลยี
ทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
การคน Food Science and Technology Abstract (FSTA) และ Science
Citation Index
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษร ศึกษาดูงานทรัพยากรสารนิเทศดาน
ศาสตร จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฐาน
ขอมูล และขอมูลเฉพาะทางเกี่ยว
กับสิทธิบัตร มาตรฐาน ราชกิจจา
นุเบกษา และการใหบริการของหอง
สมุด
ศึกษาดูงานสํานักหอสมุดฯ
หองสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ และ
หองสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ

6

16, 19 ก.ค. 53
(13.00 -16.00 น.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การสืบคนขอมูลทางวิชาการ

จํานวน
(คน)
25

12

21

42

36

5

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

19

ฝกอบรมและจัดกิจกรรมเผยแพรสารสนเทศวิทยาศาสตารและเทคโนโลยี
การจัดประชุมสัมมนา / อบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่
1

วันที่

หลักสูตร

2
3

25-26 ก.พ. 2553 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคนสารสนเทศจาก Chemical abstract เพื่อ
การวิจัยและพัฒนา”
23 มี.ค. 2553
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
28 เม.ย. 2553
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

4

6-7 พ.ค. 2553

5

11 มิ.ย. 2553

6

จํานวน
(คน)
21
17
30

102

8 ก.ค. 2553

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคนสารนิเทศสิทธิบัตรเพื่อการตอยอด
เทคโนโลยี”
จัดสัมมนาวิชาการประจําปของ วศ. “การเพิ่มศักยภาพการสงออกของไทยดวยมิติ
บริการใหมกรมวิทยาศาสตรบริการ”
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

7

22 ก.ค. 2553

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

26

8

29-30 ก.ค. 2553

9
10
11
12
13

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ”
19 ส.ค. 2553
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาย
ใตโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
30-31 ส.ค. 2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงสําหรับหองสมุด ยุคใหม”
14 ก.ย. 2553
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรม OpenOffice ในการจัดการ
(9.00-12.00 น.) สารสนเทศภายในองคกร”
15 ก.ย. 2553
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชโปรแกรม Acrobat ในการจัดการกับขอมูล (รุน
(9.00-12.00 น.) ที่ 1)”
15 ก.ย. 2553
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชโปรแกรม Acrobat ในการจัดการกับขอมูล (รุน
(13.00-16.30 น.) ที่ 2)”
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30

28
50
350
14
9
9

2. กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหมี ความสมบูรณ สอดคลองตามความตองการใช
ประโยชน และทันสมัย สําหรับปงบประมาณ 2553 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือและสิ่งพิมพอื่น ๆ
วารสาร
บทความวารสารตางประเทศที่ไมมีในประเทศไทย (รีพริ้นท)
รายงานการศึกษาวิจัย
วิทยานิพนธ เอกสารการวิจัย
สิทธิบัตร
มาตรฐาน
กฤตภาค
ซีดีรอม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 1
วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) 2
- สํานักหอสมุดฯ

หนวยนับ
เรื่อง
เรื่อง/ฉบับ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
รายการ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

895
821
98 / 1,116 373 / 1,856
180
56
1
127
188
1,367
113
28
564
20
-

หมายเหตุ : 1 ผูสนใจคนหาขอมูลจาก e-Book ของสํานักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณอารียา (โทร. 02-201-7290)
2
ผูสนใจคนหาขอมูลจาก e-Journal ของสํานักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณชื่นจิต (โทร. 02-201-7254)

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

21

2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหเรื่อง และ จัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ ทําดรรชนีสืบคน บันทึกขอมูล
จัดทําระบบฐานขอมูลดรรชนี เพือ่ การเขาถึงขอมูลดวยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนีไ้ ดจดั ทําบัญชีรายชือ่ เอกสารใหมประจําเดือน
เพือ่ เผยแพรสงิ่ พิมพใหมๆ แกผใู ชหอ งสมุดเปนรายเดือน หากสนใจเปนสมาชิก “บัญชีรายชือ่ เอกสารใหม” แจงความตองการทีส่ าํ นัก
หอสมุดฯ e-mail : info@dss.go.th สําหรับปงบประมาณ 2553 มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ

หนวยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

หนังสือและสิ่งพิมพอื่น ๆ
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค
เอกสารสิทธิบัตร
เอกสารรีพริ้นท (บทความวารสารตางประเทศที่ไมมีในประเทศไทย)
ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงขอมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพในฐานขอมูล
e-Public catalog ใหเปนปจจุบัน

เลม
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ระเบียน

รวบรวม / จัดทําสาระสังเขปบทความวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
งานการจัดเก็บขอมูลดวยวัสดุยอสวน
- ตรวจสอบความถูกตองของไมโครฟลม
- การแปลงขอมูลจากวัสดุยอสวนเปนดิจิทัล

รวม

640
995
-127
180
2,118

828
2,377
1,367
25,314

1,468
3,372
1,367
127
180
27,432

เรื่อง

860

359

1,219

มวน
ภาพ

55
13,413

-

55
13,413

จัดทําและเผยแพรบัญชีรายชื่อเอกสารใหมประจําเดือน 1,080 ฉบับ
2.3 งานบริการพื้นฐาน
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการบริการแนะนํา ตอบคําถามการใชบริการหองสมุดดวยความสะดวก รวดเร็ว จัดระบบบริการ
คนควา ยืม – คืน จัดบรรยากาศอาคารสถานทีพ่ รอมเปนแหลงศึกษาคนควา รวมทัง้ จัดกิจกรรม / โครงการ ใหความรูเ รือ่ งสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสวนภูมิภาคตามคํารองขอ และบริการอื่น ๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
2.3.1 จํานวนผูใชบริการ
บริการพื้นฐาน
1) ผูมาใชบริการหองสมุด
- บุคคลภายนอก
- บุคคลภายใน
2) ขอทําบัตรมีสิทธิ์ยืมเอกสารออกนอกหองสมุด
3) ขอทําบัตรใชบริการภายในหองสมุด
4) บริการผานเว็บ สท. (http://siweb.dss.go.th)
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หนวยนับ ภาครัฐ ภาคเอกชน
คน
คน
คน
คน
คน

2,250
424
1
268
70,197

1,921
3
563
109,747
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สถาบัน ประชาชน
การศึกษา
ทั่วไป
3,374
11
434
107,792

รวม

1,021
8,566
424
15
86
1,351
216,793 504,529

2.3.2 การใหบริการพื้นฐานประเภทตาง ๆ ไดแก
บริการ
1) บริการสิ่งพิมพใชภายในหองสมุด
2) บริการยืมเอกสารเพื่อทําสําเนาภายในหองสมุด

3) บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากตางประเทศ
4) บริการยืม-คืน*
5) ยืมระหวางหองสมุด/ สําเนาสงทางไปรษณีย
- ผานชองทางไปรษณีย
- ผานชองทางอีเมล : info@dss.go.th
ทาง www.Journallink.or.th
- ผานชองทางโทรสาร และอื่นๆ
6) บริการแนะนํา ตอบคําถามการใชบริการหองสมุด
7) บริการเผยแพรขอมูลขาวสารหองสมุดและอื่นๆ**
8) บริการขอมูลขาวสารของราชการ วศ. ตาม พรบ.ฯ

หนวยนับ
เลม
ครั้ง
เลม
หนา
เรื่อง
เลม
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ครั้ง
รายการ
รายการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
14,832
16,737
3,520
302

รวม
31,569
3,822

4,783
239,556
56
801
377
340

899
23,117
625
-

5,682
262,673
56
1,426
377
340

37
3,577
-

472
16,769
93

37
4,049
16,769
93

หมายเหตุ * ยืม-คืน ระบบอัตโนมัติและยืมทรัพยากรสารสนเทศ ( F-IG-048 )
**
บัญชีรายชื่อเอกสารใหม, แผนพับ, บทความผานสื่อตาง ๆ / สิ่งพิมพ/ สื่ออิเล็กทรอนิกส

ตารางแสดงสถิติผูเขาใชบริการในรอบปงบประมาณ 2553 ผาน 7 ชองทาง (513,519 คน)

เดือน
ต.ค.52
พ.ย.52
ธ.ค.52
ม.ค.53
ก.พ.53
มี.ค.53
เม.ย.53
พ.ค.53
มิ.ย.53
ก.ค.53
ส.ค.53
ก.ย.53
รวม

ชองทางการเขาใชบริการ
ติดตอดวยตนเอง
ผานทางเว็บไซต อีเมล
โทรศัพท โทรสาร
และ ฐานขอมูล
และไปรษณีย
Journallink
685
21,900
711
45,793
703
37,451
2,943
41,980
736
51,628
530
29,413
393
17,913
356
31,141
531
61,733
392
50,415
255
51,976
356
63,585
8,591
504,928

จํานวนผูเขาใช
บริการ(คน)
22,585
46,504
38,154
44,923
52,364
29,943
18,306
31,497
62,264
50,807
52,231
63,941
513,519

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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2.4 ศูนยประสานงานสารานิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว.)
ศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตราและเทคโนโลยี
(ศปว) หมายถึง หนวยงานสมาชิกในขายงาน สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจํานวน 18 หนวยงาน ที่มีพันธกิจรวมกันในการทํากิจกรรม
เพื่อบริการแกผูใชหองสมุด แบงเปนหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศ
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 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.52)
- ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.53)
2. ผลิตสิ่งพิมพ
- ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 13
ฉบับที่ 2 (กันยายน 2552)
- ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 14
ฉบับที่ 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 “ลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมสําหรับนัก
วิชาการ” เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2552
- การจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสําหรับ
หองสมุดยุคใหม” เมื่อวันที่ 30 - 31 ต.ค. 2553
6. ศึกษาดูงานหองสมุด 1 ครั้ง
- หอสมุดพระราชวังสนามจันทร และสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิ
ม ทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
เมื
เ ่อวันที่ 3 มี.ค. 2553
7.7 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง
- เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสําหรับหองสมุดยุคใหม” ในวัน
ทีท่ 30 - 31 ส.ค. 2553 รวมกับชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ
ป
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8. รวมจัดนิทรรศการ 1 ครั้ง
- กิจกรรมศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน เมื่อวันที่ 12 - 14 ก.ค. 2553
จ.อางทอง โดยเชิญกรมสงเสริมอุตสาหกรรมและกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขารวม
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9. จด Domain Website ศปว : www.scitech.in.th (23 เม.ย. 2553 - 22 เม.ย. 2554)

10. จัดสงสิ่งพิมพ 4 รายการ ใหสมาชิกเครือขายและผูเกี่ยวของ
10.1 ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ย. 52)
10.2 ดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มี.ค. 53)
10.3 แผนพับสัมมนา วศ. ใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
10.4 เอกสารความรูดานทรัพยสินทางปญญา

26 Annual Report 2010

Bureau of Science and Technology Information : Department of Science Service

จํานวน 36 เลม
จํานวน 36 เลม
จํานวน 100 แผน
จํานวน 6 รายการ

3. ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดใหมงี านบริการสงเสริมการใชสารสนเทศครอบคลุมทรัพยากร
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในหองสมุดและแหลงอื่นๆ
ภายในประเทศและตางประเทศ และเพิ่มศักยภาพการเขาถึงขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยใหสามารถสืบคนขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว
และกวางขวางทัง้ ในและตางประเทศ สนองตอบความตองการในการศึกษา
คนควา วิจัย อุตสาหกรรม แกนักวิเคราะหวิจัย ผูประกอบการจากภาครัฐ
เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
3.1 ดานการบริการการใชประโยชนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.1.1 บริการคนเรื่องตามคําขอ
เป น บริ ก ารช ว ยค น คว า ข อ มู ล ตามคํ า ขอ โดยสามารถติ ด ต อ
ขอรับบริการดวยตนเอง หรือผานทางโทรศัพท โทรสาร E-mail จดหมาย
สารสนเทศที่ใหบริการไดจากหนังสืออางอิง วารสารสาระสังเขป วารสาร
วิชาการ เอกสารภาษาไทย เอกสารสิทธิบตั ร เอกสารมาตรฐาน และเอกสาร
ทางการคา
สถิติบริการคนเรื่อง
- ติดตอดวยตนเองตามแบบ F-IG-050 จํานวน 52
- ติดตอดวยตนเองตามแบบ F-IG-064 จํานวน 1,269
- ผานทางโทรศัพทตามแบบ F-IG-058 จํานวน 82
- ผานทางอีเมล / เว็บไซต / เว็บบอรด จํานวน 19

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

3.1.2 บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย ( Selective Dissemination of Information Service : SDI )
( http://siweb.dss.go.th/sdi/ )
มีผูสนใจขอรับบริการ SDI ในป 2553 จํานวน 40 ราย ซึ่งเปนผูสมัครที่มาจากภาคอุตสาหกรรมและจากขาราชการของ
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยหัวเรื่อง/ คําคนที่ใชในการติดตามเพื่อใหบริการนั้น มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 150 เรื่อง ทั้งนี้ไดมีการติดตาม
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 รวมทั้งมีผูสนใจติดตาม
ขอมูลจากหนาสารบัญวารสาร จํานวน 12 รายการ รูปแบบขอมูลทีจ่ ดั สงใหมที งั้ ทีอ่ ยูใ นรูป ดรรชนี (Index) บทคัดยอ (Abstracts) จาก
ขอมูลทีไ่ ดจดั สงใหผใู ช มีผตู อ งการสําเนาเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ภายในประเทศซึง่ เปนวารสารทีม่ ใี นสํานักหอสมุดฯ จํานวน
7 เรื่อง และที่ไมมีในสํานักหอสมุดฯ จํานวน 6 เรื่อง นอกจากนี้มีการขอสําเนาวารสารฉบับเต็มจากตางประเทศ จํานวน 1 เรื่อง
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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 ติดตามและเผยแพรสารสนเทศทันสมัยจากแหลงสารสนเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ
- วารสาร
คัดเลือกบทความที่นาสนใจเพื่อทําดรรชนีวารสาร
จํานวน
คัดเลือกบทความ/อานวิเคราะหเพื่อจัดทําแฟมขอมูลเฉพาะเรื่อง
จํานวน
ติดประกาศบทความที่นาสนใจ
จํานวน
- สิทธิบัตร
อานวิเคราะหและสรุปเรื่องสิทธิบัตรและจัดจําแนก
จํานวน
อานวิเคราะหและสรุปเรื่องสิทธิบัตรทําโปสเตอร
จํานวน
- มาตรฐาน
ติดประกาศเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับที่นาสนใจ
จํานวน

503 เรื่อง
370 เรือ่ ง
146 เรือ่ ง
127 เรื่อง
16 เรือ่ ง
60 เรื่อง

3.2.2 รวบรวมและประมวลสารสนเทศพรอมใชงาน
- จัดทําแฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
จํานวน 5 เรื่อง
จํานวน 9 เรื่อง
- จัดทําสาระนารูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากวารสาร
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย
3.2.3 คัดเลือกเพื่อเผยแพรและจัดทําฐานขอมูลเฉพาะเรื่องบน website
3.2.3.1 ฐานขอมูล Patent Files ( http://siweb.dss.go.th/patent/pat_file/pat_file_list.asp )
รวบรวมขอมูลเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องจากเอกสารสิทธิบัตร จํานวน 12 เรื่อง 127 ระเบียน (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด 181 เรื่อง
2,470 ระเบียน)
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3.2.3.2 ฐานขอมูลแนะนําสิทธิบัตรเรื่องที่นาสนใจ ( Patent gallery ) ( http://siweb.dss.go.th/patent/gallery/gallery_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 )
รวบรวมเกีย่ วกับระเบียบสารเคมีของ
สหภาพยุโรปภายใตความรวมมือระหวางสํานักหอสมุดฯ
และหนวย ขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนยวจิ ยั แหงชาติดา นการจัดการสิง่ แวดลอมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เพื่อใชเปน
แหลงเรียนรูใ หกบั ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจ
การคาตางประเทศและหนวยงานทีม่ หี นาทีส่ นับสนุนการ
อุตสาหกรรมและการสงสินคาออกไปจําหนายในตาง
ประเทศ (ถึงกันยายน 2553)
3.2.3.4 ฐานขอมูล REACH Coach
( http://siweb.dss.go.th/reachcoach/ )
เปนแหลงเรียนรูเ รือ่ ง REACH ซึง่ เปน
กฎหมายใหมทใี่ ชควบคุมกํากับดูแลสารเคมีของสหภาพ
ยุโรป ทีจ่ ะชวยใหผใู ชไดเรียนรูอ ยางรวดเร็วเกีย่ วกับสาระ
ของกระบวนการและขอกําหนดของกฎหมาย รวมถึง
ประเด็นสําคัญตาง ๆ ของขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎ
ขอบังคับ เนือ่ งจากการนําเสนอสาระสําคัญของ REACH
ใชเทคนิคการโยงเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกันเขาดวยกัน
วิธีการนี้จะชวยใหผูใชเรียนรูสาระแตละเรื่องไดอยาง
กระชับเฉพาะเรื่องนั้น ๆ และหากตองการขยายความรู
ไปยังเรือ่ งตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของก็สามารถเขาถึงความรูน นั้ ได
โดยสะดวกรวดเร็ว สาระทีม่ ใี นแหลงเรียนรูน ี้ แบงเปนก
ลุมไดดังนี้
- สาระของกฎหมาย ไดแก กระบวนและขอ
กําหนดของกฎหมาย
- ขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสารเคมี ใน
กฎหมาย
- คู  มื อ และแนวทางในการดํ า เนิ น การตาม
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
- เอกสารประกอบการสัมมนาและอบรมเกี่ยว
กับ REACH

รายการ
ขาวเกี่ยวกับ REACH
คําถามที่พบบอย (REACH FAQ)
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH content
รวมลิงคที่เกี่ยวของ
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนําเสนอเกี่ยวกับ REACH
คําศัพทเกี่ยวกับ REACH
คํายอเกี่ยวกับ REACH

จํานวน (เรื่อง)
969
44
7
1
19
163
72
145
43
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3.2.3.5 ฐานขอมูลบทความนาสนใจ
( http://siweb.dss.go.th/article/ )
รวบรวมบทความที่นาสนใจเพื่อติดตามความกาวหนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคัดเลือกและจัด
ทําบทคัดยอบทความจากวารสารวิชาการ และนําเขา
ขอมูล จํานวน 147 เรื่อง (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด
1,405 เรื่อง)
3.2.3.6 ฐานข อ มู ล ประมวล
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง ( http://siweb.dss.go.th/compiled/ )
รวบรวมขอมูลบรรณานุกรมเฉพาะ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ กําหนดขอบเขตการสืบคนภายใตหวั
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วของและจัดทําบทคัดยอไวดว ย ซึง่ ผูใ ชบริการ
สามารถติดตามเอกสารฉบับเต็ม ( full text) ไดจากแฟม
ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง จํานวนขอมูลทีน่ าํ เขา มี
ทัง้ หมด 5 เรือ่ ง 230 ระเบียน (ถึงกันยายน 2553 มีทงั้ หมด
30 เรื่อง 3,727 ระเบียน) ดังนี้
สารสนเทศที่นําเขาระบบฐานขอมูล

Alternative energy
Analytical and laboratory
Beverages
Biodiesel
Bioextract
Brown rice
Canned food
Ceramic
Chemical industry
Chemical safety
Chitin_Chitosan
Cleaning agent
Cosmetic
Drinking water
Essential oil for spa
Food science and technology
Frozen food
Garlic
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จํานวนระเบียน
68
281
107
314
74
67
34
355
142
21
181
40
174
49
108
606
51
73

สารสนเทศที่นําเขาระบบฐานขอมูล

Global warming
Ground water
Nanotechnology
Paper recycling
Passion fruit
Petroleum
Plastic
Plastics recycling
Rubber recycling
Shampoo
Sugar
Wine

จํานวนระเบียน
68
37
105
84
14
72
107
105
47
56
98
189

3.2.3.7 ฐานขอมูลประมวลสารสนเทศพรอมใช
รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่นาสนใจในปจจุบัน
เพือ่ การเขาถึงสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ
ที่สะดวกและงายแกการทําความเขาใจ นอกจากนี้ไดรวบรวมเอกสาร
อางอิงฉบับเต็มทีใ่ ชในการจัดทําเปนแฟมเพือ่ ใหบริการดวย จํานวนขอมูล
ทีน่ าํ เขา มีทงั้ หมด 9 เรือ่ ง (ถึงกันยายน 2553 มีทงั้ หมด 18 เรือ่ ง ) ดังนี้
1. เรื่องนารูเกี่ยวกับไดออกซิน
2. การดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ
3. โปรตีนในนํ้ายางธรรมชาติ
4. อาหารฉายรังสี
5. พลังงานจากชีวมวล
6. ครีมกันแดด
7. การใชประโยชนของไคโตแซนในการยืดอายุของอาหารและ
เครื่องดื่ม
8. อาหารดัดแปรพันธุกรรม
9. ซาโปนิน
10. ผลิตภัณฑสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม
11. พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
12. เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
13. ยาสีฟน
14. นํ้ายาปรับผานุม
15. ฝนกรด
16. วิกฤตการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
17. นํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์
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 ขอบังคับที่นาสนใจของไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคัดเลือกจากราช
กิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา และประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป จํานวน 292 เรื่อง (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด
1,968 เรื่อง)
3.2.3.9 ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต (http://siweb.dss.go.th/information)
รวบรวมเรือ่ งทีม่ ผี สู นใจคนพรอมคําตอบ ซึง่ บอกแหลงสารนิเทศ หรือรายการเอกสารทีส่ บื คนได รวมทัง้ หากสนใจสามารถขอสําเนา
เอกสารรายการนั้นได ปจจุบันมีขอมูลจํานวน 10 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 85 ระเบียน ไดแก
จํานวนขอมูล

Activated carbon
Adhesive / Gules
Drinking water
Food additives
Fruit juice
Household product
Lime/Calcium carbonate
Rubber
Wastewater treatment
ขนมจีน

จํานวนระเบียน
12
7
12
6
8
6
6
6
16
6

นอกจากนีย้ งั ไดจดั ทําเปนสวนของ “คําถาม-นีม้ คี าํ ตอบ” ซึง่ เปนการรวบรวมคําถาม-คําตอบ จากผูข อรับบริการ
ตองการ นําเสนอเนื้อหาคําตอบโดยยอพรอมระบุเอกสารที่ไดเพื่อเปนแนวทางในการสืบคนตอไป จํานวน 96 เรื่อง (ถึงกันยายน
2553 มีทั้งหมด 236 เรื่อง)
3.2.3.10 ฐานขอมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุสาหกรรม (
http://siweb.dss.go.th/reuse/ )
จัดทําสาระสังเขปภาษาไทยของขอมูลสาระ
สังเขปเกีย่ วกับวัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรม ประเภทวัสดุเซรา
มิก จํานวน 24 ระเบียน (ถึงกันยายน 2553 มีทั้งหมด 288 เรื่อง)

3.2.4 จัดทําสาระสังเขป
1. จัดทําสาระสังเขปภาษาไทย / บทความวิชาการดานอาหาร
2. จัดทําสาระสังเขปบทความที่นาสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จัดทําสาระสังเขปของบทความดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีภาษาตางประเทศ เปนภาษาไทย
4. จัดทําสาระสังเขปภาษาไทยของขอมูลสาระสังเขปเกีย่ วกับ วัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรม
ประเภทวัสดุเซรามิก

87 เรื่อง
147 เรื่อง
200 เรื่อง
24 เรือ่ ง
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3.2.5 สถิติผูใชบริการฐานขอมูลผานทาง Internet
ฐานขอมูล
1) บทความที่นาสนใจ
2) สิทธิบัตร
- สิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
- บทความเผยแพร/ขาว เกี่ยวกับสิทธิบัตร
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร
- แหลงขอมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร
- วิธีคนสิทธิบัตร
3) REACH Watch
- ความรูทั่วไป (Chem Policy)
- แหลงขอมูล
- การนําเสนอเกี่ยวกับ REACH
- ขาวความเคลื่อนไหว
4) มาตรฐาน
- กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(จากราชกิจจานุเบกษา)
- มาตรฐานอาหาร CODEX
- มาตรฐานวิธีทดสอบของ EPA (จาก CFR)
- มาตรฐาน NFPA ( Fire Safety)
5) ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
6) บริการคนเรื่อง
7) วัสดุเหลือทิ้ง
8) Web Directory เฉพาะดาน ว และ ท
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จํานวน (ครั้ง)
40,086
26,208
9,200
12,161
2,614
1,241
1,012
12,465
9,263
1,315
679
1,208
71,816
47,680
13,179
4,189
6,768
602
21,129
8,940
12,565

4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาเว็บไซต http://siweb.dss.go.th เพื่อใหบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกบคุ ลากรภายในและผูใ ชบริการทางอินเทอรเน็ต อีกทัง้ เพิม่ ชองทางการสือ่ สารแบบ Social Network ผานทาง Facebook
(http://www.facebook.com/sciencelibrary) และ Twitter (http://twitter.com/sciencelibrary) ฐานขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับการพัฒนาขึ้น
นั้นไดรับการปรับปรุงขอมูลและรูปแบบใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง ปจจุบันนี้สํานักหอสมุดฯ ไดพัฒนาฐานขอมูลทั้งสิ้น 42 ฐาน
(พัฒนาใน ป 2553 จํานวน 3 ฐาน) จําแนกเปน 9 กลุมใหญ ๆ ดังนี้
ตารางแสดงรายชื่อฐานขอมูลแยกตามประเภท
ประเภทฐานขอมูล
รายชื่อฐานขอมูล
1. ฐานขอมูล
1.1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บรรณานุกรม
1.2. ฐานขอมูลบทความนาสนใจ
สิ่งพิมพ สท.
1.3. ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต
1.4. ฐานขอมูล Compiled File
1.5. ฐานขอมูลวารสารอภินันทนาการ
2. ฐานขอมูล
2.1. ฐานขอมูลดรรชนีมาตรฐานอาหาร ของ Codex alimentarius
สิ่งพิมพพิเศษ
2.2. ฐานขอมูลวิธีทดสอบ (EPA Test Methods) ใน Code of Federal Regulations (CFR)
2.3. ฐานขอมูลรายชื่อเอกสารมาตรฐานที่มีในขายงานศูนยประสานงานสารนิเทศ
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
3.1. ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขาย
3.2. ฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3.3. ฐานขอมูลการจัดการปญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
4. ฐานขอมูล
4.1. ฐานขอมูล REACH WATCH
4.2. ฐานขอมูลวัดสุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง
4.3. ฐานขอมูลสารบบแหลงสารนิเทศสารเคมี
5. ฐานขอมูล
5.1. ฐานขอมูลบทความนาสนใจ
เอกสารฉบับ
5.2. ฐานขอมูลเอกสารรายงานการวิจัยและเอกสารประเมินผลงานวิชาการของ
เต็มของ วศ.
บุคลากร กรมวิทยาศาสตรบริการในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.3. ฐานขอมูลสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดแก ขอมูลจากวารสาร
กรมวิทยาศาสตรบริการ บทความวิทยุกระจายเสียงและขาวสารราชการของ วศ.
5.4. ฐานขอมูลเทคโนโลยี วศ. เพื่อชุมชน
รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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ประเภทฐานขอมูล
รายชื่อฐานขอมูล
6. ฐานขอมูล
6.1. ฐานขอมูล Web Directory
แนะนําแหลง
ขอมูลจาก
เว็บไซต
7. ฐานขอมูล
7.1. ฐานขอมูลขาวสารของราชการ วศ.
กิจกรรมพิเศษ
7.2. ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
7.3. เว็บไซตรวบรวมผลการประกวดเว็บไซตพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยใน
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
7.4. เว็บไซตรวบรวมผลการประกวดเว็บไซตพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
พระบิดาวิทยาศาสตรไทย ฉลองสมโภช ๒๐๐ ป รัชกาลที่ ๔
7.5. เว็บไซตมูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
8. ฐานขอมูลเพื่อ 8.1. ฐานขอมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2000
สนับสนุนการ
8.2. ฐานขอมูลพัฒนาศักยภาพ IT ของบุคลากร วศ.
บริหารจัดการ
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 9.1. ฐานขอมูลเครือขายนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ (SPIN : Service & Product
สนับสนุนการ
Innovation Network)
บริการวิเคราะห 9.2. ฐานขอมูลเครือขายฝกอบรม (SPTN : Service Practice Training Network)
ทดสอบ สอบ
สารสนเทศที่
เกี่ยวของ
ในระหวางป 2553 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพฒ
ั นาฐานขอมูลเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสํานักหอสมุดฯ
จํานวน 3 ฐานดังนี้
1. ฐานขอมูลระบบลูกคาสัมพันธ
จัดทําขึ้นเพื่อจัดเก็บขอมูลประวัติลูกคาและสถิติการเขาใชบริการภายในสํานักหอสมุดฯ ระบบจะนําขอมูลความตองการ
ของลูกคามาวิเคราะห ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจผานระบบ Intranet นอกจากนี้ยังมีการเก็บสถิติและออกรายงาน เพื่อ
นําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการตอไป
2. ฐานขอมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส
จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเขาฝกอบรมในการลงแบบประเมินความพึงพอใจ ระบบนี้จัดทําขึ้นแบบ web
application นอกจากนั้นยังเปนการอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ในการสรุปผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลา
เนื่องจากระบบจะประมวลผลการประเมินหลักสูตรและผูสอน ใหทันทีเมื่อสงขอมูลเขาสูระบบขอมูล
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3. เว็บไซตมูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
จัดทําขึน้ เพือ่ ระลึกถึง ดร.ตัว้ ลพานุกรม และ
เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม, เผย
แพรบทความทีน่ า สนใจ, ประชาสัมพันธขา ว/ กิจกรรม
ตาง ๆ และรายงานผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

4. งานบริการ/ งานตามภารกิจ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการดําเนินงานตามภารกิจ ปงบประมาณ 2553 สรุปไดดังนี้
1. การจัดระบบเอกสารเพื่อบริการ
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. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
4.1 เพิ่มขอมูล / ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล
เผยแพรสารสนเทศทันสมัยผานเว็บไซต
559
เรื่อง
เพิ่มขอมูลและคําสําคัญในฐานขอมูล STKC
148
เรื่อง
เพิ่มขอมูล / คําสําคัญในฐานขอมูล สื่อสิ่งพิมพที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
12
เรื่อง
บทความ สาระนารู
85
เรื่อง
บทความวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
30
เรื่อง
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.
รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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ฐานขอมูล REACH WATCH
ฐานขอมูลวัดสุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
ฐานขอมูลบริการคนเรื่องบนเว็บไซต
ฐานขอมูลสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ
ฐานขอมูลเอกสารรายงานการวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
ฐานขอมูลครุภัณฑ IT และครุภัณฑสํานักงาน
ฐานขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ
ฐานขอมูล Compile File
ฐานขอมูลถาม-ตอบเกษตรกรรมพื้นบาน
ฐานขอมูลศูนยประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฐานขอมูลวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
4.4 พัฒนาฐานขอมูลใหม
ฐานขอมูลระบบลูกคาสัมพันธ
1
ฐาน
ฐานขอมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส 1
ฐาน
เว็บไซตมูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
1
ฐาน
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โครงการเครือขาย หองส มุดอิเล็กทรอนิกสดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
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
กิจกรรมที่คั่นหนังสือทํามือ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร
นิทรรศการวรรณกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
กิจกรรมการจัดการความรู (KM) สท.

โครงการ / กิจกรรม

3

โครงการเครือขาย
หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ

ปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลกระทบกับ
หองสมุดและแหลงบริการสารสนเทศ ทั้งภายในและตางประเทศเปนอยาง
มาก วิถีชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และการเรียนรูทั้งหมดลวนอยูในยุคของ
ไซเบอร (Cyber) ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น สํ า นั ก หอสมุ ด และศู น ย ส ารสนเทศ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร จึ ง ได จั ด ทํ า ชุ ด
“โครงการเครื อ ข า ยห อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด า นวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีของประเทศขึ้น ตั้งแต ป พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน เพื่อพัฒนาแหลง
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหเขมแข็ง โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเปนเครือ่ งมือชวยในการศึกษาคนควา
หาความรูความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากทรัพยากร
สารสนเทศทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหใชประโยชนอยางคุมคาที่สุด
วัตถุประสงค
1. พัฒนาแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ให
เขมแข็ง โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เปนเครื่องมือในการคนควา ศึกษาหาความรู ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและ
ตางประเทศไดอยางหลากหลายเพิ่มขึ้น
2. เพิม่ ประสิทธิภาพดานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผานเครือขายความ
รวมมือ บนระบบอินเทอรเน็ต เพื่อการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุม
คาและเกิดประโยชนสูงสุด
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดตลอดเวลา ไมจาํ กัดเวลาและสถานทีเ่ ปนการขยายขีดความสามารถ
ดานบริการสารนิเทศวิชาการสูงขึ้น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. ขยายฐานการบริการสารสนเทศวิชาการเฉพาะเรื่องดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
5. สงเสริม สนับสนุน ผูใชบริการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู
สนใจ ในการเขาถึงฐานขอมูลวิชาการเฉพาะดานของประเทศ เพือ่ ให
มี ก ารใช ป ระโยชน สู ง สุ ด เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาทางเทคนิ ค การผลิ ต
อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ / พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนเกิดผลผลิตหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
กลุมเปาหมาย
• ผูประกอบการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
การคา และธุรกิจชุมชน
• ผูวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน ภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ประชาชน
• นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญของโครงการในปงบประมาณ 2553 มีดังนี้
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 เพิม่ ขอมูลหนาสารบัญของสิง่ พิมพภาษาไทยและตางประเทศในฐานขอมูลดรรชนี (e- Public Catalog) จํานวน 3,100 ระเบียน
2.3 พัฒนาฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับ 15 หนวยงานภายใตศูนยประสานงาน
สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2,021 ระเบียน
2.4 สงเสริมการเขาถึงสารสนเทศวิชาการเฉพาะเรื่องภาษาตางประเทศ 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 ขยายฐานการเรียนรูเ พือ่ การวิจยั และพัฒนา ดานการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกขา ราชการ
นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการอุตสาหกรรม และผูสนใจ โดยจัดที่สํานักหอสมุดฯ 1 ครั้ง และนอกสถานที่ 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 วันที่ 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
ปงบประมาณ
หนวยนับ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

กิจกรรม
จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใชรวมกันใน
ประเทศ
จัดทํา Web Directory สารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหเปนหมวดหมู
บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
งานเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
เพิ่มขอมูลหนาสารบาญในฐานขอมูลดรรชนีสิ่งพิมพ
ภาษาตางประเทศ
ฐานขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
สงเสริมการเขาถึงสารสนเทศวิชาการเฉพาะเรื่องภาษา
ตางประเทศ
บทคัดยอสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
วารสารภาษา ตางประเทศเปนภาษาไทย
สาระนารูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากภาษาตาง
ประเทศเปนภาษาไทย
ฐานขอมูลสงเสริมและเผยแพรสารสนเทศสูชุมชน
กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส
บริการหนาสารบัญวารสารภาษาตางประเทศ
ฉบับปจจุบันผานเว็บไซต
พัฒนาทักษะการสืบคนแก นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นัก
คนควาฯ
ขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา

รายการ
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ระเบียน
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5,000 29,651

ระเบียน
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300
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240

260
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7,000

902

251

407

ระเบียน
ระเบียน
คน

35

574
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ครั้ง

1,290 10,684
17,197
700

3,481

6

6

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสามารถบริหารจัดการมวลทรัพยากรสารสนเทศและใหบริการ
ขอมูลดวยระบบเครือขายสารสนเทศผูใ ชบริการทุกระดับพรอมทัง้ เครือขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถไดสารสนเทศทีต่ รง
กับความตองการใชประโยชนไดอยางทันการณ ทุกเวลา ทุกโอกาส
เปนการลดตนทุนความซํ้าซอนในการนําเขาขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ ประหยัดราย
จายของรัฐ แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสามารถรวมใชทรัพยากรไดอยางคุมคา นักวิจัย นัก
วิทยาศาสตร ผูประกอบการอุตสาหกรรมดานเทคนิคและวิชาการ รวมทั้งประชาชนผูสนใจเฉพาะสาขาสามารถนําขอมูลไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุด เปนการตอยอดสรางนวัตกรรมเพื่อสรางธุรกิจเพิ่มรายได
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ผูประกอบการ ขาราชการ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนําขอมูล
ความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน ดานการศึกษาเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง การพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางรายได รวม
ทั้งสรางความตระหนักถึงการใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
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สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

ความเปนมา
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะที่เปนแหลงสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหมกี ารนําขอมูลความ
รูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชประโยชน ไดจัดใหมีกิจกรรมฝก
อบรมเทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต
โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเปนการแนะนํา
แหลงสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญ วิธีการหรือ
เทคนิ ค ในการสื บ ค น สารสนเทศทั้ ง ที่ อ ยู  ใ นรู ป สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีการแนะนําเว็บไซตที่สําคัญและบริการตาง ๆ ที่
ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาไดตอไป

โครงการขยายฐาน
การเรียนรูเ พือ่ การวิจยั
และพัฒนา :
การสืบคนสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

สรุปผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดฯ ไดจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัย
และพัฒนา การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 6
ครั้ง มีผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด 21 หนวยงาน 158 คน ดังนี้
 วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด จ. กรุงเทพฯ
มีผสู นใจเขารวมการฝกอบรมฯ จํานวน 19 คน ผูเ ขาอบรมสวนใหญเปนนัก
วิทยาศาสตรและนักวิจัย จากแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D)
 วันที่ 28 เมษายน 2553 ณ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑอาหาร จํากัด จ.
สมุทรปราการ มีผูสนใจเขารวม ฝกอบรมฯ จํานวน 26 คน ผูเขาอบรมเปน
ผูปฏิบัติงาน ทั้งจากฝายบริหาร ฝายผลิต ฝายประกันคุณภาพ และจากฝาย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
 วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2553 ณ สํ า นั ก หอสมุ ด และศู น ย ส ารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ผูสนใจที่เขารวมกิจกรรมฯ สวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม จาก 16 หนวย
งาน จํานวน 28 คน
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 36
คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขารวมกิจ
กรรมฯ จํานวน 26 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร
 วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม จ.นนทบุรี มีผูสนใจเขารวม
กิจกรรมฯ จํานวน 23 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิจัย
ประโยชนที่ไดรับ
1. ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําขอมูลความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสืบคน
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลความรูและบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแพรหลาย
กลุมเปาหมาย
- ผูปฏิบัติงานที่สนใจเขารวมกิจกรรมทั้งจากในสวนภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
- หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ภาพบรรยากาศการจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

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

สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2553

บริษัท
หองปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2553

บริษัท
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553

สถาบันเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2553
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สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

โครงการ
หมูบ า นขาวหอมนิล
(หมูบ า นวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)
“ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับชุมชน”
ณ อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยการ
อาชีพวิเศษชัยชาญ อ. วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง
ระหวางวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2553
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1. หลักการและเหตุผล
จากแนวพระราชดําริเมือ่ ป พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
ประเทศ ความวา “ การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามขั้นตอน สรางพื้น
ฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใชของประชาชน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคง จึง
คอยเสริมสรางความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงโดยลําดับตอไป”
ตอมาในป 2536 ประเทศไทยไดรับการยอมรับวาเปนเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย
รองจากประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร พระราชดํารัสเกี่ยว
กับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเปนปรัชญาชี้แนวทางการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การประยุกตใชทพี่ อเพียง ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา สงผลงานเขาชิงรางวัล
ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (เดลินิวส 22 ตุลาคม 2552
: หนา 10) ทั้งนี้ สาขาวิชาการบริหารจัดการสารสนเทศดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน กลุมบรรณารักษหรือผูจัดการขอมูลสวนทองถิ่น
จะตองเรียนรูการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นดวยนอก เหนือ จากมีความรูดานจัด
ระบบการเขาถึงแหลงเรียนรูแลว รูจักปรับรูปแบบ วิธีการทํางานเดิม ๆ นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีจิต
บริการ ชอบแบงปนความรู สรางเครือขายในวิชาชีพเพือ่ เปนการเสริมสราง
กลุมวิชาชีพการจัดการสารสนเทศดานวิทยาศาสตร ฯ ใหมีความเขมแข็ง
และเปนผูทันสมัยในการจัดการความรูแบบสหวิทยาการจัดบริการไดตรง
ตามความตองการของชุมชนและผูใชบริการสามารถถายทอดชี้แนะชุมชน
ใหมีความรู ความเขาใจในสารสนเทศทางวิทยาศาสตรฯ และนําไปใช
ประโยชนได
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักเทคโนโลยีชมุ ชน ตระหนักในความ
สําคัญเรือ่ ง “การบริหารจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชกบั วิถชี วี ติ ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเพื่อสนองนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการดําเนินโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงไดจัดกิจกรรม “ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
ชุมชน” โครงการ หมูบ า นขาวหอมนิล (หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ขึ้น โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ นิทรรศการ
วิชาการ เพือ่ สรางความตระหนักรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชมุ ชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอด ความรูดานบริหารจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหสามารถนําไปประยุกตใชจริงกับสภาวะแวดลอมของตนเอง
2. เพื่อศึกษาแหลงการเรียนรูตนแบบ เปนการปรับวิสัยทัศน และขยายความคิดเชิงสรางสรรคแก ผูเขาอบรม
3. เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน วศ. และหนวยงานภายนอกทั้งดานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
4. เพื่อใหมีเวทีในการแลกเปลี่ยน ความรู ความสําเร็จ ประสบการณของกลุมวิชาชีพในชุมชน
5. เพื่อใหมีการสรางงาน ผลผลิต ดานตระหนักรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน
3. ลักษณะกิจกรรม
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
• การจัดการความรูในศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ทางเลือกใหมของผูจ ดั การความรูใ นการบริหารจัดการความรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนยวทิ ยบริการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ. วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง
5. กลุมเปาหมาย
บรรณารักษ / ผูจัดการขอมูล ศูนยการเรียนรูชุมชนศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / นักเรียนระดับ
มัธยมตนถึงมัธยมปลาย / นักศึกษา / กลุมอาชีพและประชาชนที่สนใจใน เขตอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง รวมทั้งเขตพื้นที่
ใกลเคียง เขารวมงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.00 – 15.30 น.
จํานวน 300 คน
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น.
จํานวน 500 คน
6. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานรวมดําเนินการ
• กรมวิทยาศาสตรบริการ โดย
- สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สํานักเทคโนโลยีชุมชน
- โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
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• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดย สํานักบริหารยุทธศาสตร
• กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
• ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิเศษชัยชาญ จ.อางทอง หนวยงานสนับสนุน
• วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ประมาณ 211,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
7. ประโยชนที่ไดรับ
7.1 บุคลากร เจาหนาทีใ่ นสวนการศึกษา กลุม ผูป ระกอบการ และประชาชนทัว่ ไป ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทองสามารถ
เขาถึงขอมูลความรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ พืน้ บาน
ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพื่อเพิ่มรายได
7.2 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดมีสวนรวมสนับสนุนโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน วศ. และหนวยงานภายนอกทั้งดานอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดลอม
7.3 มีเวทีในการแลกเปลี่ยน ความรู ความสําเร็จ ประสบการณของกลุมวิชาชีพในชุมชน
7.4 เกิดการสรางงาน ผลผลิต ดานตระหนักรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน
7.5 กรมวิทยาศาสตรบริการไดขยายการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแพรหลายสูกลุมผูใชระดับ
ทองถิ่น และเกิดความรวมมือกับแหลงบริการสารสนเทศระดับทองถิน่ ในการใหบริการขอมูลความรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรุปผลการดําเนินการ
ตามที่กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดดําเนินงานโครงการ “หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” หมูบานขาวหอมนิล
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง โดย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณ ป 2553 และ สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.) ไดรวมกับศูนยขอมูลขอสนเทศฯ หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.
วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง จัดกิจกรรม “ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน” ภายใตโครงการ หมูบานขาวหอม
นิล (หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เพือ่ ใหประชาชนในชุมชนดังกลาวไดรบั ทราบถึงแหลงสารสนเทศและการนําขอมูลความ
รูไ ปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวติ ประจําวัน อันจะเปนการชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ให
ดีขึ้น กอรปกับศูนยขอ มูลขอสนเทศฯ แหงนี้ เปนเครือขายศูนยขอ มูลฯ ของ วศ. ที่ สท. จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสชู มุ ชนในระดับทองถิน่ การจัดกิจกรรมจึงชวยสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯในการตอบสนองความตองการสารสนเทศ
ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีการนําความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาหมูบานฯ
ดังกลาว
กิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และ นิทรรศการวิทยาศาสตรเปดโลก
วิชาการ จัดขึ้นระหวางวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2553 รวมระยะเวลา 4 วัน สถานทีจ่ ดั งาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ. วิ เศษชัย
ชาญ จ. อางทอง โดย โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน วศ. 3 หนวยงาน (สท., ทช., ฟว.) และหนวยงานภายนอก 4 หนวยงาน
ประกอบดวย หนวยงานเครือขายศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว) จํานวน 2 หนวยงาน และหนวยงานการศึกษา
ในพืน้ ที่ จ. อางทอง จํานวน 2 หนวยงาน มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูจัดการขอมูล / บรรณารักษของหองสมุดประชาชน / ศูนยการเรียนรู
ชุมชน ศูนยขอ มูลขอสนเทศฯ ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา ผูป ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไปใน จ. อางทอง
และพืน้ ทีใ่ กลเคียง จํานวนประมาณ 700 คน
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โครงการฝกอบรม
หลักสูตรเทคนิค
การสืบคนสารสนเทศ
จากวารสารสาระสังเขป
Chemical Abstracts
เพื่อการวิจัยและพัฒนา

หลักการและเหตุผล
วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts (CA) จัดพิมพโดย Chemical Abstracts Service (CAS) ของ American Chemical Society (ACS) จัด
เปนเครื่องมือเพื่อใชสําหรับการเขาถึง (Information access tools) ขอมูล
ความรูในสาขาเคมี วิศวกรรมเคมี กับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอยางกวาง
ขวางและสมบูรณที่สุดรายการหนึ่งของโลกปจจุบัน ซึ่งเปนประโยชนแกผู
ใชหอ งสมุดในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของเปนอันมาก เหตุนที้ าํ ใหมกี ารใช CA กัน
อยางแพรหลายในกลุม นักวิจยั นักวิชาการ และผูป ระกอบการอุตสาหกรรม
การคนหาสารนิเทศใน CA นั้นมีขั้นตอนมาก ผูคนหาควรมีความรูเกี่ยวกับ
ดรรชนีตา ง ๆ (Indexes) ซึง่ มีทงั้ หมด 7 ประเภทแตละประเภทใหเนือ้ หาแตก
ตางกัน การคนสารนิเทศดรรชนีของ CA จึงมีความสําคัญมากและเปนพื้น
ฐานสําคัญยิง่ สําหรับการสืบคนสารนิเทศ เทคนิคประสบการณในการคนหา
ความรอบรูใ นเรือ่ งทีต่ อ งการและความสัมพันธระหวางคําคนทีเ่ กีย่ วของจะ
เอื้ออํานวยใหผูคนสามารถหาสารนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
เวลาและตรงตามตองการ การคนหาสารนิเทศใน CA จะไดรับความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนานาประเทศ ดังนั้นการติดตามคนหา
ความรูจาก CA จึงใหประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา ทดลอง หรือ การวิจัยเพื่อการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรม สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดจัดหา CA ไวเพื่อการใหบริการ และตระหนักวาควรไดจัดโครงการฝก
อบรมขึน้ เพือ่ ขาราชการ วศ. และผูท สี่ นใจสามารถใช CA ในการคนหาความ
รูสําหรับการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับประโยชนของ CA
วิธีการคนหาความรูวิธีติดตามเอกสาร ที่ CA ครอบคลุม และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนาตอไป
กลุมเปาหมาย : ขาราชการ วศ. นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีขึ้นไป
วิทยากร : ขาราชการ สท.
ระยะเวลา : วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2553
สถานที่ฝกอบรม : สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
ผลการดําเนินการ : มีผูเขาอบรมรวมทั้งสิ้น 21 คน แยกเปนผูเขาอบรมจาก
บริษัทเอกชน 7 คน และจากราชการ / รัฐวิสาหกิจ 14 คน (กรมปศุสัตว
จํานวน 1 คน โรงงานยาสูบจํานวน 2 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตร
บริการจํานวน 11 คน)
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการสืบคน
สิทธิบตั รเพือ่
การตอยอดเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล
เอกสารสิทธิบตั รเปนแหลงขอมูลความรูท มี่ คี วามสําคัญยิง่ ตอการ
วิจัยพัฒนานวัตกรรมและการแขงขันโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเปนดัชนี
ที่ใชในการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จัดทําโดยสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริการ (TMD)
และถือเปนทรัพยสินทางปญญาของโลก (World Intellectual Property) ที่
มวลมนุษยจะเขาไปศึกษาคนควาและนําไปใชประโยชนไดตามสิทธิทาง
กฎหมายที่กําหนดไวในแตละประเทศ การคุมครองสิทธิทางกฎหมาย
ของเอกสารสิทธิบัตรทําใหเอกสารสิทธิบัตรเปนขุมทรัพยทางปญญาที่มี
คามากมายมหาศาล ซึ่งผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีใน
เอกสารสิทธิบัตรและเรียนรูในการที่จะสืบคนและสามารถนําความรูและ
เทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบตั รมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมก็จะชวย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการคิดประดิษฐ การวิจยั พัฒนา สรางสรรค โดยเฉพาะ
ผูที่มีประสบการณในการผลิตสินคา อาจนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาสินคาให
ประสบความสําเร็จไดโดยไมยากนัก สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ตระหนักถึงความ
สําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบคน
สารนิเทศสิทธิบัตรเพื่อการตอยอดเทคโนโลยี เพื่อใหขาราชการ วศ. นัก
วิจยั และผูส นใจจากภาคอุตสาหกรรม มีความรูค วามเขาใจในสารนิเทศจาก
เอกสารสิทธิบัตรและนําไปใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบตอไป
วัตถุประสงค
1 . เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอก
สารสิทธิบัตรในดานการขอจดสิทธิบัตร การคุมครองสิทธิ์ ประโยชน และ
สามารถสืบคนเอกสารสิทธิบัตรได
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําขอมูลเทคโนโลยีจากเอ
กสารสิทธิบัตรไปประยุกตใชในการผลิต การพัฒนาสินคา และตอยอด
เทคโนโลยี
กลุมเปาหมาย : ขาราชการ วศ. นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
วิทยากร : ขาราชการ สท. / บุคคลภายนอก
ระยะเวลา : วันที่ 6–7 พฤษภาคม 2553
สถานทีฝ่ ก อบรม : หองคอมพิวเตอรชนั้ 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรม
วิทยาศาสตรบริการ
ผลการดําเนินงาน : มีผูเขาอบรมรวมทั้งสิ้น 28 คน แยกเปนผูเขาอบรมจาก
บริษทั เอกชน 17 คน และจากราชการ / รัฐวิสาหกิจ 11 คน (กรมวิทยาศาสตร
ทหารบก 2 คน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 1 คน โรงพยาบาล
ราชวิถี 1 คน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
1 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการจํานวน 6 คน)
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ผล
โครงการฝกอบรมหลักสูตร หลักการและเหตุ
ปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไดเขามามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย มีการนํา ICT มาใชงานกันอยางแพร
เทคนิคการสืบคน หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการแพร
าวสารและขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วตามไปดวย จึงกอใหเกิดการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร เปลีกระจายข
่ยนแปลงเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ อยางไรก็ตาม ประชาชนในสังคม
งขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการนํา
และเทคโนโลยีจาก ไทยยั
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ เว็บไซตในปจจุบันมีจํานวน
า 50 ลานเว็บไซต ดังนั้น การเขาถึงเว็บไซตเหลานั้นทั้งหมด จึงเปน
อินเทอรเน็ตอยางมี เรืมากกว
อ่ งยาก แมวา จะคนหาดวย Search Engine จากเว็บไซตตา ง ๆ ทีม่ ใี หบริการ
และทีย่ ากไปกวานัน้ คือ การคนหาขอมูลใหไดตรงตามทีเ่ ราตองการซึง่ เปน
ประสิทธิภาพ
สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มีมความเฉพาะ และแหลงขอมูลตองสามารถอางอิงและเชื่อถือได ดังนั้น ผู
สสืบื คนขอมูลจึงควรทราบหลักการ วิธกี ารในการคนหาขอมูลโดยใชเทคนิค
ใในการใชคาํ คนแบบตาง ๆ ตลอดจนแหลงขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือเพือ่ ใหสามารถ
เ าถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ และรวดเร็ว
เข
ททันการณ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กกรมวิทยาศาสตรบริการ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจดั โครงการ
ฝฝก อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหขาราชการ นักวิจัย
ผูผูสนใจจากภาคอุตสาหกรรม มีความรูความเขาใจในการ และนําไปใชใน
ก ฒนางานที่รับผิดชอบตอไป
การพั
วัตถุประสงค
เพือ่ ใหผเู ขารับการอบรมไดรบั ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับหลักการ
ททํางานของอินเทอรเน็ต และหลักการทํางานของระบบคนหาขอมูล เทคนิค
กการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตดวย Search Engine แหลงขอมูลดาน
วิวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก เว็บไซต ตางๆ และสามารถนําความรูไป
ป กตใชในคนหาขอมูลเพือ่ นํามาพัฒนางานดานตาง ๆ ใหเกิดประโยชน
ประยุ
ตตอตนเองและองคกรตอไป
กกลุมเปาหมาย : ขาราชการ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการ
ออุตสาหกรรม และผูสนใจทั่วไป
ววิิทยากร : ขาราชการ สท.
รระยะเวลา : วันที่ 29–30 กรกฎาคม 2553
สสถานที่ฝกอบรม : หองคอมพิวเตอรชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิ
ก ทยาศาสตรบริการ
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ผ
ผลการดํ
าเนินงาน : มีผูเขาอบรมรวมทั้งสิ้น 25 คน แยกเปนผูเขาอบรมจาก
บ ษทั เอกชน 12 คน และจากราชการ / รัฐวิสาหกิจ 13 คน (กรมวิทยาศาสตร
บริ
ททหารบก 2 คน กรมปศุสัตว 1 คน การประปานครหลวง 1 คนโรงพยาบาล
รราชวิถี1 คน โรงงานยาสูบ 2 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ
จํานวน 6 คน)
Bureau of Science and Technology Information : Department of Science Service

กิจกรรม เสวนา
“ศุกร (สุข) กับ Science”

ในโครงการการจัดการ
ความรูข อง วศ.

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สท.) รวมกับคณะอนุกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ
(วศ.) ไดรว มกันจัดกิจกรรมเสวนา “ศุกร (สุข) กับ Science” ภายใตโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชาว วศ. ตามนโยบายของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร
บริการ นายเกษม พิฤทธิบ์ รู ณะ ใหจดั เวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรูต อ เนือ่ งจาก
ปแรก (ปงบประมาณ 2552) โดยมีวัตถุประสงคคือ ใหมีเวทีในการเสวนา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นทีน่ า สนใจ ตลอดจนมีการแบงปนความ
รูท มี่ อี ยูใ นตัว และมีการถายทอดประสบการณ เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูร ว มกัน
และทําให วศ. เกิดเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง
สรุปผลการดําเนินการ
การจัดกิจกรรมเสวนา ศุกร (สุข) กับ Science ปงบประมาณ 2553 มี
จํานวนรวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยมีจาํ นวนผูเ ขารวมเสวนาทัง้ หมด 501 คน ดังนี้

ครั้งที่

วันที่จัด

1
2
3
4
5

5 มี.ค. 53
30 เม.ย. 53
14 พ.ค. 53
18 มิ.ย. 53
2 ก.ค. 53

6

9 ก.ค. 53

7

23 ก.ค. 53

8

6 ส.ค. 53

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีแสงและเงา
พศ.
เสนทางธรรมชาติบําบัด (ใจ)
คม.
Safe Food for Good Life (กินดีมีสุข) วช.
สิ่งที่ควรรู กอนจดสิทธิบัตร
สท.
The Science of Music (วิทยาศาสตร ฟว.
การดนตรี)
กฎหมายและสุขภาพ : เรื่องนารูใกล บร.
ตัว รากฐานแหงความสุข
การเจริญสติแบบอานาปานสติ (ตาม สล.
แนว ของหลวงพอลี วัดอโศการาม)
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ทช.
ชื่อเรื่อง

จํานวนผูเขา
รวมเสวนา (คน)
62
52
50
43
49
120
64
61
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กิจกรรม Library Tour

ความเปนมา
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สท.)ในฐานะที่เปนแหลงบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ สํ า คั ญ แห ง หนึ่ ง ของประเทศ ได มี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนาการบริการให
สามารถเขาถึงหรือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกดวยระบบ
อัตโนมัติ รวมทั้งไดเพิ่มมูลคาสารสนเทศ โดยการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ
เพื่อเอื้อตอการศึกษาและนําไปใชประโยชน ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหผูขอรับ
บริการไดเกิดการใชทรัพยากรและบริการตาง ๆ ที่ สท. จัดขึ้นไดอยางเต็ม
ที่ จึงไดจัดใหมี กิจกรรม Library Tour ขึ้น และในปงบประมาณ 2553 นั้น
เปนการจัดกิจกรรมฯ ใหแกบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) โดยรูป
แบบในการจัดกิจกรรมฯ เปนการบรรยายในเนื้อหาเกี่ยวกับ เทคนิคในการ
สืบคนสารสนเทศผานทางเว็บไซตของ สท. (http://siweb.dss.go.th) ทัง้ ทีอ่ ยู
ในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แนะนําวิธีการสืบคนหนังสือ
วิชาการดานวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (e-Book) จากฐาน CRCnetBASE
แและ ebrary ตลอดจนมีการแนะนําบริการตาง ๆ ที่ชวยในการศึกษาคนควา
แและวิจัย เชน บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง บริการเอกสารมาตรฐาน บริการ
SDI
S และบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
สรุปผลการดําเนินการ
การจัดกิจกรรมฯ ไดกําหนดจัดเปน 3 รุน โดยมีบุคลากร วศ. เขา
รรวมกิจกรรมฯดังนี้
³ รุนที่ 1 : วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2553 มีผูเขารวม จํานวน 18 คน
³ รุน ที่ 2 : วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีผเู ขารวม จํานวน 28 คน
³ รุนที่ 3 : วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2553 มีผูเขารวม จํานวน 26 คน
ประโยชนที่ไดรับ
1. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไ ประชาสัมพันธทรัพยากรและบริการตาง ๆ ใหเปนทีร่ จู กั แกบคุ ลากร วศ.
ได
2. ชวยสงเสริมใหบคุ ลากร วศ. ไดมกี ารใชเอกสารและบริการตางๆ
ขของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิม่ มากขึน้
3. สร า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ข อง
สารสนเทศ และเกิดแรงจูงใจในการนําสารสนเทศไปใชในการศึกษา คนควา
และพัฒนางานวิจัยของ บุคลากร วศ.
กลุมเปาหมาย
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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กิจกรรม
ทีค่ นั่ หนังสือทํามือ
งานถนนสาย
วิทยาศาสตร

วัตถุประสงค
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะที่เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมคี วามตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชน
จึงไดเขารวมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร” ซึ่งจัดขึ้นในชวงวันเด็กแหง
ชาติของทุกป เพื่อเปนการรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแหงชาติ กระตุน
และจุดประกายใหเยาวชนไทย หันมาใหความสนใจในการศึกษา คนควา
สารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดโอกาสใหเยาวชนได
แสดงออกถึงความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ตลอดจนไดรวมรณรงค
ในเรื่องตางๆ เชน การลดภาวะโลกรอน การประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่ง
แวดลอม และสงเสริมใหเยาวชนไทย มีนิสัยรักการอาน
สรุปผลการดําเนินงาน
จัดกิจกรรม ที่คั่นหนังสือทํามือมีเยาวชนและประชาชน เขารวม
กิจกรรม จํานวน 2,453 คน
จัดแสดงนิทรรศการหนังสือวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน เชน
สอนวิทยคดิ สนุก เปดโลกสุดยอดสิง่ ประดิษฐ คนความลับธรรมชาติกบั นัก
วิทยาศาสตรรนุ เยาว เมืองรีไซเคิลวัสดุ กําเนิดชีวติ บนพืน้ พิภพ วิทยาศาสตร
กับอาชญากรรม 166 การทดลองวิทยาศาสตร และ รูไวใชวาประสา
วิทยาศาสตร
สํานักพิมพแจมใสเขารวมจัดกิจกรรมบริเวณดานหนาทางเขา โดย
จัดเปนซุมเกมสในวันเสารที่ 9 มกราคม 2553
ประโยชนที่ไดรับ
1. สงเสริมใหเยาวชนและประชาชน หันมาใหความสนใจในการ
เรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมดวยตนเอง
2. เยาวชนและประชาชน มีเจตคติที่ดีตอการใชหองสมุด และนํา
ไปใชประโยชนได
3. เยาวชนและประชาชนได รู  จั ก สํ า นั ก หอสมุ ด และศู น ย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะ
ที่เปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควาและแหลงสงเสริมการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร
กลุมเปาหมาย
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาที่จัด
4 วัน (6-9 มกราคม 2553)
สถานที่
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รวมภาพกิจกรรมที่คั่นหนังสือทํามือ
ในงานถนนสายวิทยาศาสตร
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นิทรรศการวรรณกรรม
วิทยาศาสตรสาํ หรับ
เยาวชน
“งานมหกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
พ.ศ. 2553”

วัตถุประสงค
เนือ่ งในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจํา
ป พ.ศ.2553 ซึง่ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ใน
ฐานะเปนหนวยงานทีใ่ หบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดเขารวมงานจัดนิทรรศการในหัวขอ “วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน” โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สง
เสริมใหเยาวชนรักการอาน รวมทัง้ สรางแรงบันดาลใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับเยาวชนจากการอาน และการคนควา
สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดฯ ไดจัดนิทรรศการหนังสือในหัวขอ “วรรณกรรม
วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน”ประกอบดวยหนังสือดานวิทยาศาสตรหัวขอ
ตางๆ ไดแก สารานุกรมภาพวิทยาศาสตร แรธาตุ โลกในยุคตางๆ ไดโนเสาร
ดาราศาสตร พลังงาน สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เกมสในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร กิจกรรมทํากับมือวิทยาศาสตร คําถาม- คําตอบวิทยาศาสตร
ฯลฯ จํานวน 72 เลม มีเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป เขารวมกิจกรรมประมาณ
2,800 คน
ประโยชนที่ไดรับ
เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจ ใฝรู และไดรบั แรงบันดาล
ใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการอานและคนควา
หองสมุดมีภาพลักษณทดี่ ใี นการเปนแหลงคนควาและสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนเกิดการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจ
ก มเปาหมาย
กลุ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ร
ระยะเวลาที
่จัด
14 วัน (9-22 สิงหาคม 2553)
ส
สถานที
่
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สท.) ไดดาํ เนินตามนโยบายการจัดการความรูข องกรมวิทยาศาสตรบริการ
(วศ.) คือ พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ ใหมีความรอบรูคู
คุณธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู คิดอยางเปนระบบ และถายทอดความรูสู
สังคม โดยมีการจัดตัง้ คณะทํางานจัดการความรูด า นสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึง่ มีนางสันทนา อมรไชย ผูอ าํ นวยการสํานักหอสมุดฯ เปน
หัวหนาคณะทํางานฯ ทัง้ นีไ้ ดมกี ารจัดทําและดําเนินการตามแผนผลักดันการ
จัดการความรูของ สท. ประจําปงบประมาณ 2553 โดยสรุปไดดังนี้

การดําเนินงานการ
จัดการความรู (KM)
สท. ประจําป 2553

1. การพัฒนาบุคลากร สท.
1.2 การฝกอบรม ประชุม สัมมนา
ขาราชการ สท. ไดรบั การพัฒนาโดยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา
คิดเปนรอยละ 96.77 แยกตามประเภททักษะทีพ่ ฒ
ั นาคิดเปนรอยละใน 4 ดาน
ไดแก วิชาชีพเฉพาะ (4.05%) บริหารจัดการ (56.76%) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(35.14%) และ คุณธรรม จริยธรรม (4.05%)
วิชาชีพเฉพาะ
บริหารจัดการ
เทคโ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธธรรม จริยธรรม

แผนภูมิแสดงรอยละของประเภททักษะที่พัฒนา
1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.2.1 ในรูปแบบการเสวนาจํานวน 5 หัวขอ ไดแก
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงหองสมุดในทศวรรษหนา
(Change management of libraries in the next decade)
(4 มิ.ย.53)
- การอานเพือ่ พัฒนาชาติ (Reading for national development)
(4 มิ.ย.53)
- การพัฒนาภาวะผูนํากับการสรางสรรคองคกร (10 ก.ย.53)
- การตลาดยุคใหม...กับหัวใจบริการ (10 ก.ย.53)
- การจั ด ทํ า สาระสั ง เขปบทความวารสารไทยด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (23 ก.ย.53)
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1.2.2 ในรู ป แบบ Library Tour โดย
บรรยายในเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคในการสืบคน
สารสนเทศผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง สท. (http://
siweb.dss.go.th) ทั้งที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน แนะนําวิธีการสืบคนหนังสือ
วิชาการดานวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (eBook) จากฐาน CRC netBASE และ ebrary ตลอด
จนมีการแนะนําบริการตางๆ ที่ชวยในการศึกษา
คนควาและวิจัย เชน บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
บริการเอกสารมาตรฐาน บริการ SDI และบริการ

จัดหาเอกสารฉบับเต็มโดยมีบุคลากร วศ. เขารวม
จํานวนทั้งสิ้น 71 คนซึ่งแบงจัดเปน 3 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2553 มีผูเขา
รวม จํานวน 18 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีผูเขา
รวม จํานวน 28 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 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
เทคโนโลยีในฐานะหนวยงานทีใ่ หบริการสารสนเทศ มีการจัดระบบเพือ่ ให
เขาถึงขอมูล ความรู อยางเปนระบบ และเปนศูนยกลางของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของวศ. จึงไดจัด Kick off Km Day สท. ในวันที่ 4 มิถุนายน
2553 โดยมีจดุ ประสงคในการสรางความรูค วามเขาใจรวมกันใน วศ. เพือ่ ให
หองสมุดเปนหนวยที่สามารถเชื่อมโยงการจัดการความรู และเกิดองคการ
แหงการเรียนรูที่แทจริง และยั่งยืน มีบุคลากร สท. และ วศ. เขารวมจํานวน
64 คน โดย สท. ไดนาํ เสนอในหัวขอ One for all, All for 1 : หองสมุดสําหรับ
ทุกคน ดังมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
สท. ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) มี
บทบาทในการสนับสนุนภารกิจหลักของ วศ. และขณะเดียวกันตองให
บริการประชาชนภายนอกดวย สามารถจัดแบงบทบาทออกเปน 3 ดาน ไดแก
2.1 การเปนแหลงเรียนรู ซึ่งทําหนาที่เปน
• KM Center
• ศูนยกลางการเรียนรูของ วศ.
• หองสมุดสําหรับ วศ. และประชาชน
2.2 การจัดระบบบริหาร โดยใชระบบบริหารงานของหองสมุด ไดแก
• การจัดหา/ แสวงหา
• การจัดจําแนก จัดหมวดหมู
• การจัดการใหบริการ
2.3 แหลงรวบรวม Explicit knowledge ซึ่งเปนองคความรูที่จัดหา
เขามาจากภายนอกองคกร และการจัดทําคลังความรูซึ่งมาจากองคความรู
ภายในองคกร ไดแก
• เอกสารสิ่งพิมพทางดานวิทยาศาสตรฯ ไดแก หนังสือ
วารสาร สิทธิบัตร มาตรฐาน เอกสารทางการคา ฯลฯ
• ฐานขอมูลตางๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ความทาทายในการปรับปรุง KM อยางตอเนื่อง
• ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมีบรรยากาศเปน
กันเองและบุคลากรมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม
มากขึ้น
• สรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรใฝรู และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน
• สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การถ า ยทอดองค ค วามรู  ที่ อ ยู  ใน
บุคคล(implicit knowledge) ไปยังบุคคลอื่นๆ ใน
องคกรอยางเปนรูปธรรมใหมากขึ้น

รายงานกิจกรรมประจําปี 2553 61
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

3. กิจกรรมศุกร(สุข)กับ Science
สท. ไดเขารวมจัดกิจกรรมศุกร(สุข)กับ Science หัวขอ “สิ่งที่ควร
รูกอนจดสิทธิบัตร”ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ชั้น 3 สท. โดยวิทยากรคือนายชวน วัง หลิง ที่ปรึกษาอิสระบริษัท แอด
เวนี่เทคโนโลยีอินฟอรเมชั่นเอเจนซี่ ซึ่งกลาวถึงแนวคิดและประสบการณ
ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร
4. กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
สท. จัดตั้งกลุม CoPs จํานวนทั้งหมด 4 กลุมไดแก
4.1 กลุมกิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4.2 กลุมกิจกรรมจัดการ
4.3 กลุมบริการประทับใจ โดนใจผูใชหองสมุด
4.4 กลุม Time CoPs
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ทัง้ นีไ้ ดจดั ใหมกี ารศึกษาดูงาน โดยใหแตละ CoPs คัดเลือกตัวแทน
กลุมไปศึกษาดูงาน มีการจัดทํา Before Action Review(BAR) และ After
Action Review (AAR) เพือ่ นํามาปรับปรุงและพัฒนางานในสวนทีเ่ กีย่ วของ
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 ซึ่ง สท. ไดนําเสนอแนวคิดในเรื่อง
การจัดการความรูโ ดยตัวแทนของคณะทํางานการจัดการความรู สท. 3 ทาน
ไดแก นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม นายธนกร ศิริกิจ และนายทวีศักดิ์ แกว
บุรี ในหัวขอ 1 for All, หองสมุดสําหรับทุกคน มีประเด็นหลักดังนี้
1. พัฒนาการของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สท.)
• ความเปนมา ; การกอตั้งและการเปลี่ยนชื่อหนวยงาน
• ระบบการสืบคนสารสนเทศ ; ตั้งแตระบบมือ จนถึงการ
ใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ
• รูปแบบของสารสนเทศ ; ในรูปสิง่ พิมพ จนถึงขอมูลดิจทิ ลั
• การบริหารจัดการ ; การบริหารตามกฎระเบียบราชการ
จนถึงการเพิ่มระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
• กลุ  ม เป า หมาย ; ภาครั ฐ ภาคอุ ต สาหกรรม สถาบั น
อุดมศึกษา จนถึงเยาวชน และประชาชน
• วิธีการใหบริการ ; จากที่เปนเชิงรับ จนมาเปนเชิงรุก
 กิจกรรม / โครงการตางๆ ไดแก โครงการหอง
สมุดมีชีวิต โครงการขยายฐานการเรียนรูสูภาค
อุ ต สาหกรรม โครงการเผยแพร ส ารสนเทศสู 
ชุมชน กิจกรรมLibrary tour กิจกรรมศุกร (สุข)
กับ Science ฯลฯ
Bureau of Science and Technology Information : Department of Science Service

2. เปาหมาย สูการเปน “หองสมุดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ”
ซึ่งมีแนวคิดดังนี้
• ใช การจัดการความรู (KM) เปนพื้นฐานของการพัฒนาคน และพัฒนางาน
• วัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา (Benchmarking)
• สรางเครือขายความรวมมือ (Networking)
• อาศัยกลยุทธการตลาด (Marketing)
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บทความแหลงบมเพาะทางวิชาการ หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
กิจกรรมของศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หอง
สมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ. วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

บทความ / กิจกรรมพิเศษ

4

แหลงบมเพาะวิชาการ
หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
เบญจภัทร จาตุรนตรัศมี
เพ็ญพิชชา เข็มเงิน
บทนํา
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันมานาน
วา “หองสมุดกรมวิทยาศาสตรบริการ” มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 77 ปนับตั้งแตป พ.ศ. 2476 -2553 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
คนแรกทีไ่ ดกอ ตัง้ แผนกหองสมุดนีข้ นึ้ “ดร.ตัว้ ลพานุกรม” ทานมีวสิ ยั ทัศนในการสงเสริมใหประชาชนใชวทิ ยาศาสตรในการพัฒนา
ประเทศ ไดปรับปรุงงานดานหองสมุดของกรมวิทยาศาสตรขนึ้ ในป พ.ศ.2478 โดยแบงสวนราชการเริม่ จากงานรวมอยูใ นชือ่ “แผนก
สารบรรณและหองสมุด” หลังจากนัน้ อีก 43 ปตอ มา ไดมฐี านะเปนระดับกองในป 2521 ภายใตชอื่ ชือ่ “กองสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” ในเวลาตอมาคณะกรรมการวิทยาศาสตรสากล (UNISIS )ไดมีการจัดตั้งระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติขึ้นในป
2529 กรมวิทยาศาสตรบริการไดรับเลือกสรรใหเปน “ศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีขายงานทั้ง
สิ้น 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 ไดเห็นความสําคัญและสนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ปรับเปลี่ยนบรรยากาศพื้นที่ชั้น1ภายใตโครงการหองสมุดมีชีวิต
เริ่มปรับปรุงพื้นที่ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2553 นี้ หลังจากนั้นมา ไดมีการตั้งชื่อสํานักหอสมุด ฯ ขึ้นอีกชื่อหนึ่งวา
“หอสมุดวิทยาศาสตรดร. ตั้ว ลพานุกรม” ตามความเห็นชอบของนายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการในปจจุบัน
เพื่อเปนเกียรติและเปนการรําลึกถึงพระคุณของ “ดร.ตั้ว ลพานุกรม” อธิบดีกรมวิทยาศาสตรคนแรกที่ไดกอตั้งแผนกหองสมุดนี้ขึ้น
หองสมุดแหงนี้ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารมาโดยตลอดทุกยุค ทุกสมัย ทําใหมีพัฒนาการอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน แมวาจะ
ใชระยะเวลาอันยาวนาน และแมวาในบางครั้งมีปญหางบประมาณขาดแคลนเนื่องจากมีปญหาราคาทรัพยากรสารสนเทศที่สูงมาก
ทําใหตองลดจํานวนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่จําเปนหลายรายการ อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการสืบสานปณิธานของดร.ตั้ว ลพา
นุกรม เจาหนาที่ทุกๆ คน ตางก็รวมแรง รวมใจ ในการพัฒนาหองสมุดแหงนี้ จากหองสมุดที่มีหนังสือจํานวนหมื่นเลม ที่ ดร. ตั้ว
ฯ มอบให และจากการสืบคนบัตรรายการดวยมือมาเปนหองสมุดอัตโนมัติที่สามารถสืบคนดวยเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และจะพัฒนาเปนหองสมุดดิจิตอลตอไปในอนาคตอันใกลนี้ “หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม” จึง
เปนแหลงบมเพาะวิชาการและเปนแหลงบมเพาะภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรของคนในชาติ และมุงมั่นที่จะพัฒนาใหเปนหอสมุด
วิทยาศาสตรแหงชาติ ตามปณิธานที่อธิบดี ตั้ว ลพานุกรม ไดมีเจตนารมย ที่จะสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีและไดใชความ
รูวิทยาศาสตร เปนฐานรากของประเทศในการสรางความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จัดเปนยุทธวิธี
สรางความสําเร็จในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สําหรับประชาชน
1. แหลงบมเพาะทางวิชาการ
ปจจุบันหอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดเตรียมการเพื่อจะเปนหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
แนวหนาของประเทศ รวมทั้งการเปนศูนยกลางดานบริการสารสนเทศเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 3 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ หอสมุดฯ จึงไดพัฒนางานศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหตอบสนอง
ความตองการใชสารสนเทศเฉพาะทางในสาขาทีก่ รมวิทยาศาสตรบริการมีความเชีย่ วชาญ เพือ่ ใหผลงานและบริการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดนําไปใชประโยชนสนองตอบความตองการของลูกคาในการเพิ่มโอกาสการแขงขันได ดังนี้

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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1. จัดทําฐานขอมูลเฉพาะเรื่องดานตางๆ อาทิ ดานอาหาร ดาน
เทคโนโลยี ดานมาตรฐาน ดานความปลอดภัย ดานกฎระเบียบ REACH ไดแก
 ฐานขอมูลมาตรฐานอาหารสากล Codex
เปนฐานขอมูลของมาตรฐานอาหารสากล หรือมาตรฐานอาหาร
ระหว า งประเทศ (Codex or Codex Alimentarius) กํ า หนดโดยคณะ
กรรมาธิการโครงการ มาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ / ดับลิว เอช โอ (Codex
Alimentarius Commission-CAC) ที่จัดพิมพอยูในเอกสารชุด Codex Atimentarius and Sampling และ Codex Alimentarius (Edition ที่ 2) (ยกเวน
Volumn 9 ซึ่งขณะนี้เปน Draft) Revision (September 1999) เทานั้น โดยใน
ฐานขอมูลนี้รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ Codex Standard, Guideline, Recommended International Code of Hygienic Practice
 ฐานขอมูลการปองกันอัคคีภัยของ NFPA
เปนฐานขอมูลที่รวบรวมมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยที่กําหนด
โดยหนวยงาน National Fire Protection Association ผลการสืบคนจะไดชื่อ
เรื่อง หมายเลขมาตรฐาน และปที่ประกาศใช
 ฐานขอมูล REACH Watch
เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรปภายใต
ความรวมมือระหวางสํานักหอสมุดฯ และ หนวยขอสนเทศวัตถุอันตราย
และความปลอดภัย ศูนยวจิ ยั แหงชาติดา นการจัดการสิง่ แวดลอมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมและธุรกิจการคาตางประเทศและหนวยงานทีม่ หี นาทีส่ นับสนุน
การอุตสาหกรรมและการสงสินคาออกไปจําหนายในตางประเทศ
 ฐานขอมูลเทคโนโลยีที่นาสนใจ
เปนฐานขอมูลเทคโนโลยีทนี่ า สนใจจากเอกสารสิทธิบตั รประเทศ
ตาง ๆ รายละเอียดฐานขอมูลเฉพาะเรือ่ ง ดูที่ “ มีอะไรในเว็บไซต ” และhttp://
siweb.dss.go.th
2. บริการขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (
สท.) ไดจัดบริการขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก
1. บริการคนเรื่องทางวิชาการ
2. บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI)
3. บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
4. บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
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5. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (ภายในประเทศ)
5.1 กรณีไมมีเอกสารภายในสํานักหอสมุดฯ
5.2 กรณีมีเอกสารภายในสํานักหอสมุดฯ จัดสงทางไปรษณีย - จัดสงทาง EMS - จัดสงทางโทรสาร
6. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (ตางประเทศ)
7. บริการจัดหาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม สืบคนผานอินเทอรเน็ต และสั่งซื้อจากตางประเทศ
8. บริการพิมพขอมูลจากวัสดุยอสวน / CD-ROM / Internet
3. โครงการหองสมุดมีชีวิต
สท. จัดทําโครงการหองสมุดมีชีวิต ( Living
Library ) ระยะเวลาดําเนินงาน 2552-2553
โดยปรับปรุงพื้นที่บริการชั้น 1 ใหเปนหองสมุดยุคใหม
ที่มีความพรอม
ดานบริการทันสมัย ทัง้ บรรยากาศของการเปนแหลงเรียน
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 ข ยายเครื อ ข า ยการบริ ก ารสารสนเทศด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูภูมิภาค โดยทําขอตกลงรวมกับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง จัดตั้งศูนยขอมูลขอสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อ.วิ เ ศษชั ย ชาญ จ.อ า งทอง ณ ห อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราช
กุมารี” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง เพื่อเปนแหลงคนควาขอมูลทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน สถานศึกษา และทําหนาที่
ประสานงานชุมชนกับนักวิทยาศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการ
โดยนําความรูทางวิชาการมาแกปญหาในชุมชน อาทิ การทําเครื่อง
กรองนํ้าสนิมเหล็กเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
รายงานกิจกรรมประจําป 2553
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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6. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สท. จัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจัดหาชุดหนังสือ
วิชาการดานวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (e-Book) จํานวน 2 ฐาน ไดแก CRC netBASE และฐาน NetLibrary จํานวน 5,000 รายการ
ใหบริการผานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตรวมทั้งขยายความรวมมือรวมใชทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ขายงานของศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรจํานวน 18 แหง ไดแก ม.จุฬาลงกรณ สํานักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งหองสมุดเฉพาะทางวิทยาศาสตร และสมาคมวิชาชีพ ใชเครือขาย Uninet ของสถาบัน
อุดมศึกษารวมกันภายใตเครือขายของศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ ทําใหมกี ารใชประโยชนจาก
ทรัพยากรรวมกันในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
7. จัดกิจกรรมประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป (Information Repackaging)
สท. ไดจดั ทํากิจกรรมประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป โดยการแปลงหรือการปรับเปลีย่ นวิธกี ารนําเสนอสารสนเทศใหอยูใ น
ลักษณะและรูปแบบที่ผูขอรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น ขณะนี้ สท. ไดมีผลผลิตดานการประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชเฉพาะกลุมมี 5 สาขา ไดแก สาขาอาหาร (Food) สาขาวัสดุศาสตร (Materials) สาขาเคมี
(Chemistry) สาขาพลังงาน (Energy) และสาขาเทคโนโลยี (Technology) แตละสาขามีทรัพยากรสารสนเทศทีม่ อี ยูใ นสํานักหอสมุดฯ
โดยเฉพาะอยางยิง่ บทความจากวารสารวิชาการ (Journals) ไดมกี ารสรุปเนือ้ หาทีส่ าํ คัญจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยไวดว ยจํานวน
กวาพันรายการ นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม เรียบเรียง และประมวลเนือ้ หารูปแบบใหมนาํ เสนอในลักษณะบทความวิชาการเปนประมวล
สารสารสนเทศพรอมใชและเผยแพรผา นทางเว็บไซตของสํานักหอสมุดฯ ( http://siweb.dss.go.th )และจัดทําแฟมของเอกสารอางอิง
ที่นํามาใชประกอบการเรียบเรียงดวย

บทสรุป
หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม เปนแหลงบมเพาะทางวิชาการของประเทศและเปนขุมทรัพยทางปญญาของ
ประเทศไทยทีไ่ ดสรางและพัฒนาขึน้ มาอยางตอเนือ่ ง ประชาชนทุกภาคสวนของประเทศและของโลกสามารถเขาถึงขอมูล สารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรไดอยางไมมขี ดี จํากัด ดังเปาหมายทีต่ งั้ ไว “ พัฒนาใหเปนศูนยกลาง ดานบริการสารสนเทศเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับแนวหนาของประเทศ ”
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กิจกรรม ศูนยขอมูลขอสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หองสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

สํา

นักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.) ไดรว มกับศูนยขอ มูลขอสนเทศฯ หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ. วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง จัดกิจกรรม “ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
ชุมชน” เพื่อสนับสนุน ”โครงการขยายฐานการเรียนรูสูภาคอุตสาหกรรมและชุมชน” ภายใตชุดโครงการ “เครือขาย E-Library ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ” ทัง้ นีไ้ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณจาก “โครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
กรมวิทยาศาสตรบริการ เพือ่ ใหประชาชนในชุมชนเขาถึงสารสนเทศรวมทัง้ สามารถนําขอมูลความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชประโยชน เพือ่ การศึกษา และพัฒนาอาชีพ สรางเสริมรายได เปนการนําทรัพยากรสารสนเทศและบริการของหนวยงานสูร ะดับ
ชุมชนทองถิ่นทําใหทรัพยากรสารสนเทศถูกใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ (สํานักเทคโนโลยีชุมชน และ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม) และหนวยงานภายนอกประกอบดวย
หนวยงานในเครือขายศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว.) (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม) ภาคเอกชน จาก สมาคมนักการประดิษฐไทย และหนวยงานการศึกษาในพืน้ ที่ จ. อางทอง ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.วิเศษชัยชาญ และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ) โดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูปฏิบัติงานดาน
สารสนเทศ ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สนใจทั่วไปใน จ. อางทอง และ พื้นที่ใกล
เคียง กิจกรรมจัดขึ้นรวม 4 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 800 คน
รายละเอียดผลการดําเนินงานกิจกรรม
ครั้งที่ 1 : “กิจกรรมศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน”
จัดขึ้นระหวางวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2553 สถานที่จัดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ. วิเศษ ชัยชาญ จ. อางทอง
รวมระยะเวลา 3 วัน กิจกรรมประกอบดวย
 เลาสูกันฟงเรื่อง “การจัดการความรูในศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” วิทยากรโดย นางสาวเบญจ
ภัทร จาตุรนตรัศมี
 บรรยายเรื่อง “ทางเลือกใหมของผูจัดการความรูในการบริหารจัดการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
วิทยากรโดย นายนภดล แกวบรรพต
 บรรยายเรื่อง “บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูของศูนยการเรียนรูฯ” วิทยากรโดย วาที่ ร.ต.
ธนกร ศิรกิ ิจ
 การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “วิทยาศาสตรกบั วิถชี วี ติ ชุมชน : การใชสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การ
สรางรายไดสรางอาชีพ และทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชในทองถิน่ ” วิทยากรจาก กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมสง
เสริมอุตสาหกรรม และ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
 นิทรรศการเปดโลกวิชาการ 3 อ (อากาศ อาหาร, ออกกําลังกาย) สารสนเทศวิทยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน สารสนเทศ
ดานสิง่ แวดลอมกับชุมชน และการสงเสริมอุตสาหกรรมชุมชน โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ กรมสงเสริมคุณภาพสิง่
แวดลอม และ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
 การแสดงผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 การฝกปฏิบัติหลักสูตร “สิ่งประดิษฐสวยดวยวัสดุเหลือใช” จํานวน 3 เรื่อง ไดแก การทําหมวก กลอง และตะกรา
แฟนซี ดวยกระปองนํ้าอัดลม โดยวิทยากรจาก สมาคมการประดิษฐไทย
ครั้งที่ 2 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู แหลงความรูตนแบบ “บรณารักษสัญจร”
คณะบรรณารักษ สท. รวมกับคณะบรรณารักษหองสมุด จาก จังหวัดอางทอง รวม 20 คน เขาศึกษาดูงาน ณ หองสมุดเพื่อ
การเรียนรูดุสิต และ หอนิทรรศนรัตนโกสินทร และสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2553

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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ครั้งที่ 3 : กิจกรรมการประกวดเรียงความเรื่อง “ความตระหนักดานวิทยาศาสตรคือเรื่องใกลตัว”
โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหวางวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนสงบทความเขาประกวด 39 ผลงาน จัดแบงเปน 3 ระดับ
ประกอบดวย ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย มี ผูชนะการประกวด รวม 20 คนโดยจัดพิธีมอบรางวัล
แกผชู นะการประกวด โดย ทานอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ รวมกันคิด เพือ่ การพัฒนาสูค วาม
ยั่งยืนของหมูบานขาวหอมนิล ” ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลศาลเจาโรงทอง ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ในวันศุกรที่ 10 กันยายน 2553
ครั้งที่ 4 : การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ”
สท. รวมกับ องคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิเศษชัยชาญ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ไดจดั กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การพัฒนาทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร” ณ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง เพือ่ พัฒนาทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แก
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษ ชัยชาญ จํานวน 60 คน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
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บทความตีพิมพวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
บทความตีพิมพวารสารสรุปผลงานเดน วศ.
บทความเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง
บทความเผยแพร (สาระนารู) บนเว็บไซต
บทความตีพิมพจุลสาร ศปว สาร (สาระนาสนใจ : เลาสูกันฟง)
สิ่งพิมพเผยแพรอื่นๆ
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บทความและสิ่งพิมพเผยแพร
บทความตีพิมพวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
จารุนี ฉัตรกิตพิ รชัย. ฐานขอมูล : การปองกันอัคคีภยั . วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ, มกราคม, 2553, ปที่ 58, ฉบับที่ 182, หนา 13-16.
ทวีศักดิ์ แกวบุรี. หองสมุดมีชีวิต. วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ, พฤษภาคม, 2553, ปที่ 58, ฉบับที่ 183, หนา 1-4.
นภดล แกวบรรพต. องคความรูของ วศ. บนเครือขายอินเทอรเน็ต. วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ, กันยายน, 2553, ปที่ 58,
ฉบับที่ 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 ที่คั่นหนังสือทํามือ. 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. บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร,
มิถุนายน, 2553, ครั้งที่ 28, 3 หนา.
นภดล แกวบรรพต. ฐานขอมูล : การจัดการปญหาเกษตรกรรมไทย. บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร,
ตุลาคม, 2552, ครั้งที่ 20, 3 หนา.
บทความเผยแพร (สาระนารู) บนเว็บไซต
ทวีศกั ดิ์ 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. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับบริการการวิเคราะหทดสอบในประเทศไทย. [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
รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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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 ฉบับที่ 4, หนา 4-6.
ธนกร ศิริกิจ. จะปองกันไวรัศจาก Flash Drive ไดอยางไร ?. ศปว สาร, มกราคม – มีนาคม 2553, ปที่ 11 ฉบับที่ 1, หนา 4-6.
สิ่งพิมพเผยแพรอื่นๆ
สิ่งพิมพ
ศปว สาร. เริ่มตีพิมพ ฉบับแรกป 2543 - ปจจุบัน. ISSN : 1513-5349 กําหนดออก ราย 3 เดือน
วัตถุประสงค เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอขาว ความ
เคลื่อนไหว ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเสริมสรางความรวมมืออันดีในขายงานศูนยประสานงานสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
-- ปที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2552
-- ปที่ 11 ฉบับที่ 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
เพื่ อ ใช เ ป น คู  มื อ ส ง เสริ ม และเผยแพร วิ ช าความรู  ท างด า นวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีสงเสริมใหผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและเปน
เครื่องมือในการคนควาบทความ จากวารสารตาง ๆ
-- ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2553
-- ปที่ 14 ฉบับที่ 2 กันยายน 2553
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แผนพับ ของ สท. ป 2553
• บริการ SDI
• บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
• เอกสารมาตรฐาน
• ฐานขอมูล e-content
• มีอะไร ? ในเว็บไซต
• ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ.
• เอกสารทางการคา
• เอกสารสิทธิบัตร

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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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

การดําเนินงานศูนยการบริการขอมูลขาวสารของราชการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
การดําเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
การดําเนินกิจกรรม 5ส
รายนามบุคลากรสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

6
7
8
9

การดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตรบริการ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหสอดคลองและรองรับกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรือ่ ง สิทธิ
มนุษยชนในระบบประชาธิปไตย และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิ์เขาตรวจดูขอมูลขาวสารราชการ เพื่อติดตามการทํางาน ของ กรมวิทยาศาสตรบริการ
(วศ.) และมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะที่อยูในครอบครองของ วศ. ทั้งดวยตนเอง และผานทางเว็บไซต
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกชนชั้น ไดรวมรับรูถึงสิทธิของตนเอง ในการใช และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยาง
เทาเทียมกัน
4. เพื่อแสดงความโปรงใสของการปฏิบัติงานราชการ วศ.
หนวยงานรับผิดชอบ
1. ฝายประชาสัมพันธ (ปส.) เปนสถานทีต่ ดิ ตอและขอรับขอมูลขาวสารฯ ซึง่ จะรวมประสานงานกับ หนวยงานตาง ๆ ภายใน
วศ. เพือ่ ใหบริการใหคาํ แนะนําในการติดตอกับหนวยงานราชการอืน่ ๆ และประสานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน วศ. ขอขอมูลทีเ่ ปด
เผยได และรวบรวมเอกสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 นําสงใหสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
ดําเนินการตอไป และ ใหฝายประชาสัมพันธดูแลงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.) เปนสถานทีจ่ ดั ใหประชาชนเขาคนดูขอ มูลขาวสาร
ของ วศ. ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 โดยกําหนดใหงานสารสนเทศไทย (ชั้น 5) เปน “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ.”

หลักการพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”
สรุปมาตราโดยยอ
มาตรา 7 : ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 : ขอมูลขาวสารที่ตองจัดใหประชาชนเขาตรวจดู
มาตรา 11 : ขอมูลขาวสารเฉพาะเรื่อง (ที่ไมเขาตามมาตรา 7 และ มาตรา 9)
มาตรา 21-25 : ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
มาตรา 26 : ขอมูลขาวสารประวัติศาสตร
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
1. สิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ
2. สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคําขอขอมูลขาวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงคจะรูหรือเพื่อนําไปเผยแพรใหผู
อื่นไดรูหรือเพื่อการพิทักษสิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม
3. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง
4. สิทธิของประชาชนที่จะไดรับความคุมครองมิใหมีการนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่หนวยงานของรัฐเก็บรวบรวมไว
ไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
5. สิทธิของประชาชนในการรองเรียนหนวยงานของรัฐกรณีไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
6. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณคําสั่งตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ
ระยะเวลาดําเนินงาน
วศ. เริ่มดําเนินงานจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการหลังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 พรอมจัดตั้งและเปดใหบริการ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ.” ณ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ชั้น 5) ตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบัน
รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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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
• ขอมูลเฉพาะเรือ่ งตามมาตรา 11 (นอกเหนือจากทีจ่ ดั ใหประชาชนตรวจเขาดูทศี่ นู ยขอ มูลขาวสารของราชการ วศ.) ติดตอ
ไดที่ ฝายประชาสัมพันธ กรมวิทยาศาสตรบริการ (โทร. 0-2201-7097-98)
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) กําหนดใหทกุ หนวยงานภาครัฐ ทําการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ ตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ. ไดทําการสรุปประเมินผลเริ่มตั้งแต ปงบประมาณ
2551 ไดรับความพึงพอใจรอยละ 93 ปงบประมาณ 2552 ไดรับความพึงพอใจรอยละ 95 และ ปงบประมาณ 2553 ไดรับความพึง
พอใจรอยละ 98
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ วศ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดทาํ การประเมินผลการดําเนินงานขอมูลขาวสารของราชการ วศ.
ในแตละปงบประมาณตั้งแตเริ่มมีการดําเนินงานตัวชี้วัดคุณภาพ จากคะแนนเต็ม 5 ผลคะแนนที่ไดรับปรากฏดังนี้
• ปงบประมาณ 2550 (ต.ค. 49 – ก.ย. 50) มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ : ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปด
เผยขอมูลขาวสารของราชการ ผลคะแนนที่ไดรับ 4.80
• ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ : ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ ผลคะแนนที่ไดรับ 4.00
• ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ : ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ ผลคะแนนที่ไดรับ 4.75
• ปงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 – ก.ย. 53) มิติที่ 4 ดานพัฒนาองคกร : ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํา้ หนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐานฯ (หมวด RM 4.1) รอยละความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อยูระหวางการประเมินผลคะแนนโดย ก.พ.ร.)
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ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ วศ. ตั้งแตเริ่มดําเนินงานจนถึงปจจุบัน
ปริมาณขอมูลขาวสารของราชการ วศ.
เอกสารมาตรา 7
เอกสารมาตรา 9
เอกสารวิชาการ (ว.)
สิ่งพิมพเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ
(เชน สุขภาพและสิ่งแวดลอม)
รวม

2544 - 2552
60
1,157
582
698

2553
1
138
3
53

รวม
61
1,295
585
751

2,497

195

2,692

2544 - 2552
230
34
272
49
585

2553
37
13
23
20
93

รวม
267
47
295
69
678

2544 - 2552

2553

รวม

11
22
340
212

4
7
82

14
22
347
294

585

93

677

2544 - 2552

2553

รวม

ศึกษาคนควา
พัฒนาอุตสาหกรรม

553
32

77
16

630
48

รวม

585

93

678

จํานวนผูใชบริการขอมูลขาวสารฯ
ภาครัฐ
ภาคอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา
ประชาชนทั่วไป
รวม
จํานวนขอมูลขาวสารฯ ที่ใหบริการ
เอกสารมาตรา 7
เอกสารมาตรา 9
เอกสารวิชาการ (ว.)
สิ่งพิมพเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ
(เชน สุขภาพและสิ่งแวดลอม)
รวม
วัตถุประสงคของการคนขอมูล

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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การดําเเนินินงงานในระบบบริ
การดํ
านในระบบบริหาารงานคุ
รงานคุณภภาพ
าพ IISO
SO 99001
001 - 22008
008
ปจจุบนั สท. ไดรบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 9001-2008) เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม
2552 ซึง่ ไดผา นการตรวจประเมินเพือ่ การรับรองระบบงานใหมจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมือ่ วันที่ 2-3 ธันวาคม
2552 ครอบคลุมการประกันคุณภาพในการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการสรางความสะดวก รวดเร็วแกผู
ขอรับบริการ และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง ขณะนี้ไดเตรียมความพรอม เพื่อรับการ
ตรวจติดตามการรักษาระบบ (Surveillance) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 นี้
การดําเนินงานในป 2553
คณะกรรมการดําเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวย
1. นางสันทนา อมรไชย
2. นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี
3. นายนภดล แกวบรรพต
4. นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ
5. นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง
6. นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
7. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
8. นางกุหลาบ เลขาขํา
9. นางชื่นจิต อาทร
10. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
11. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
12. นางรัศมี ศรีสมุทร

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี / ผูแทนฝายบริหารในระบบบริหารงานคุณภาพ สท. (Quality
Management Representative : QMR )
หัวหนากลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / ผูชวย QMR
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผูชวย QMR
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป / ผูชวย QMR
หัวหนาประจําชั้น 5 / หัวหนากิจกรรมจัดหา
หัวหนาประจําชั้น 6
หัวหนากิจกรรมจัดการ
หัวหนากิจกรรมบริการพื้นฐาน / ผูบริหารโปรแกรมตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน
ผูควบคุมเอกสารและขอมูล สท. (Document & Data Controller : DDC)
หัวหนาศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / เลขานุการระบบการ
บริหารงานคุณภาพ
ผูชวยเลขานุการระบบการบริหารงานคุณภาพ
ผูชวยเลขานุการระบบการบริหารงานคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ
เพือ่ ใหบรรลุนโยบายคุณภาพของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งมีบทบาทหนาที่เปนหอสมุดและศูนยสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ จึงมีนโยบาย “บริการหองสมุดและ
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดว ยระบบบริหารงานคุณภาพ 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 ตัวชีว้ ดั ผูร บั ผิดชอบ และ ระยะเวลาติดตามผล เพือ่ ใชในการควบคุมกระบวนการและ
ตรวจสอบความสําเร็จของงานในแตละหนวยงาน ซึ่งกิจกรรมหลักทั้ง 4 กิจกรรม ไดแก
1. กิจกรรมบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบโดย ฝายบริหารงานทั่วไป
2. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รับผิดชอบโดย กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. กิจกรรมจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
4. กิจกรรมบริการ (บริการหอสมุด และบริการสารสนเทศ) รับผิดชอบโดย กลุม หอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สม.)
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สร.) และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)
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การควบคุมเอกสารและขอมูล
ปจจุบันการควบคุมเอกสารและขอมูลของ สท. ไดพัฒนาการจัดทํา จัดเก็บ และการใหบริการคนขอมูลผานออนไลน
อินทราเน็ตในฐานขอมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 เรียกใชภายในหนวยงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถประหยัด
งบประมาณ โดยระบบฯ ชวยลดกระดาษ (Paperless) ซึง่ จะแจกจายหนวยงานเทาทีจ่ าํ เปน ลดขอผิดพลาดในการทํางาน การสูญหาย
ของเอกสาร ทําใหผูใชเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงเอกสาร งายตอการเรียกใชงาน เพื่อใหการควบคุมเอกสารคุณภาพที่
มีใชงานเปนฉบับปจจุบัน สามารถสอบทานกลับได จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
(1) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การควบคุมเอกสารและขอมูล P-IG-022
(2) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทําเอกสารคุณภาพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส P-IG-033
(3) จัดทําฐานขอมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 สามารถสืบคนขอมูลในรูป สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดที่
http://siweb.dss.go.th/iso
ปจจุบันมีจํานวนเอกสาร 197 รายการ ซึ่งประกอบดวย คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 1 รายการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(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 ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน
- 15 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการรักษาระบบตามที่ไดรับการรับรองระบบการบริการงานคุณภาพ ISO 9001 :
2008 ขอบขาย การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของ โดยดําเนินการตรวจแบบเต็มระบบ
ทุกขอกําหนดหลักของมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่ตรวจ แบงเปน 6 กลุม ประกอบดวย
กลุมที่
1

2

3

4

รายการตรวจติดตาม
คณะผูบริหาร
• สัมภาษณ ผสท.
• นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพ
• การประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร
• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
• การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
• การควบคุมเอกสารและขอมูล
• ขอรองเรียนและความพึงพอใจของผูใชบริการ
• งานOutsource ที่มีผลกระทบตอระบบบริหารงานคุณภาพ
ฝายบริหารงานทั่วไป
• สัมภาษณ หบร.
• การดําเนินงานของบร.
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สัมภาษณ หทส.
• การดําเนินงานของ ทส.
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• สัมภาษณ หสร.
• การดําเนินงานของ สร.

ผูนําตรวจติดตาม /
ผูตรวจติดตาม
นางสาวสํารวล ดําแดง
นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง
นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน

นางสาววริศรา แสงไพโรจน
นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง
นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
นางสาวอภิญญา มูนาวี
นางสาวจอย ผิวสะอาด
นางสาวอภิญญา มูนาวี
นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
รายงานกิจกรรมประจําป 2553

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
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กลุมที่
5

6

ผูนําตรวจติดตาม /
ผูตรวจติดตาม
กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม
• สัมภาษณ หสม.
นางสาวสุวศรี เตชะภาส
• การจัดหา/จัดการ/บริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาตางประเทศและ นางสาววันเพ็ญ ธาปยานนท
บริการพื้นฐานของหองสมุด และงานศูนยประสานงานสารนิเทศ สาขา นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศปว)
กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวสุวศรี เตชะภาส
• การจัดหา/จัดการ/บริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและบริการพื้น นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม
นางสาววันเพ็ญ ธาปยานนท
ฐานของหองสมุด
• การดําเนินงานของ ศปว.
รายการตรวจติดตาม

พบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (CPAR) จํานวน 10 เรื่อง และขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง จํานวน 15 เรื่อง ทั้งนี้ไดจัด
ทําใบขอใหมีการแกไขและปองกัน (Collective and Preventive Action Request) สงใหผูรับผิดชอบวิเคราะหสาเหตุ และกําหนด
แนวทางแกไข พรอมดําเนินการปองกันไมใหเกิดซํ้า เรียบรอยแลว ซึ่งนับวาการตรวจติดตามฯ ไดกอใหเกิดประโยชน แก สท.
สามารถใชเปนเครื่องมือปรับปรุงการดําเนินงานในระบบใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ขอรองเรียนและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ขอกําหนดที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใหความสําคัญแกผูใชบริการ สท. ไดทําการสํารวจความ พึงพอใจของผูใช
บริการ โดยจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นผูใ ชบริการผานบริการตางๆ ทัง้ บริการหองสมุด และบริการสารสนเทศ บริการสารสนเทศ
ผานเว็บไซต และจัดสํารวจผลการใหบริการประจําป ปละ 1 ครัง้ โดยในป 2553 ไดทาํ การสํารวจในชวงระยะเวลาตัง้ แต 1 ธันวาคม
2552 – 31 กรกฎาคม 2553 ไดสํารวจความพึงพอใจการใหบริการในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการ
สืบคนผานเว็บไซต ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจรวม 5 ดาน รอยละ 82.96 สท.ไดนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูใชบริการมาเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบการ
ทํางานอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหสามารถจัดบริการไดตามความตองการและสรางความเชือ่ มัน่ ในบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพของ สท. เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่กําหนดไว
การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก
สท. ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 9001-2008) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2552 (หมดอายุ 13 ธันวาคม 2555) ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879 ซึ่งไดผานการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานใหม
(Re-assessment) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 กลุมผูตรวจประเมินดําเนินการตรวจ
ตามมาตรฐานมอก. 9001-2552 (ISO 9001-2008) ขอบขาย การใหบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
ตรวจแบบเต็มระบบทุกหนวยงานดังนี้
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. ฝายบริหารงานทั่วไป (บร.)
การตรวจประเมินครัง้ นี้ กลุม ผูต รวจประเมินสุม ตรวจสอบการดําเนินการจากการปฏิบตั งิ านจริง และจากบันทึกครอบคลุม
ทุกชวงเวลาทํางาน พบวา องคกรไดจัดทําระบบการจัดการโดยอางอิงตามขอกําหนดของระบบการจัดการและไดนําไปปฏิบัติใน
กิจกรรมตางๆ ขององคกรเพื่อใหเกิดผล โดยผลการประเมินในครั้งนี้ ไมพบขอบกพรองใดๆ และไดกลาวชมเชยจุดแข็งของระบบ
บริหารงาน สท. ดังนี้
1. สํานักหอสมุดฯ มีการนําระบบบริหารงานคุณภาพมาใชเปนระยะเวลานาน และยังคงรักษาการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง
2. เจาหนาที่ในระดับตางๆ มีความตั้งใจและมีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบที่ไดกําหนดไว รวมทั้งสรางสม
ประสบการณในงานที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี
นอกจากนีไ้ ดใหขอ สังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) ทีเ่ ปนประโยชน
ตอระบบบริหารงานคุณภาพของ สท. จํานวน 7 รายการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ ใหดยี ิ่ง
ขึ้นในปตอไป
vsdfdshiwukavsdfdshiwuka
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การดําเนินกิจกรรม 5 ส
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส ตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบัน เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสงเสริม ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไดมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส, คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5ส (ประกอบดวยคณะเจาหนาที่ประสานงาน
คณะเจาหนาที่ประชาสัมพันธ และคณะเจาหนาที่ตรวจพื้นที่) และคณะกรรมการประกวดพื้นที่กิจกรรม 5ส พรอมกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และใน ป 2553 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ
1

กิจกรรม

กําหนด / วันที่

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม

จัดประชุมคณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5ส
- ครั้งที่ 1

14 ก.ค. 2553

1. พิจารณาเกี่ยวกับบุคลดีเดน 5ส (ดาวเดน 5ส)
2. นําเสนอแผนการปฏิบัติการกิจกรรม 5ส (Action Plan)
ป 2553 ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
3 .พิจารณาปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานสงเสริมกิจกรรม
5ส ประจําสํานักฯ
4. พิจารณาขอมูลเบื้องตนของหนวยงานที่จะไปศึกษา
ดูงาน ป 2553

- ครั้งที่ 2

29 ธ.ค. 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

ตรวจพื้นที่และจัดประกวดกิจกรรม
5ส
การประชาสัมพันธกิจกรรม 5ส
- จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
3 ครั้ง เรื่อง......

-

งด เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1

4

5
6
7

3 ครั้ง / ป
29 มี.ค. 53
27 ก.ค. 53
22 พ.ย. 53

1.แผนปฏิบัติงาน 5ส ประจําป 2553
2. กําหนดการวันมหกรรมสะสางวันที่ 11 ก.ย. 53
3. ภาพกิจกรรมวันมหกรรมสะสางวันที่ 11 ก.ย. 53

จัดงานวันมหกรรมสะสาง “Big
Cleaning Day” ครั้งที่ 11 ประจํา
ป 2553
การดําเนินกิจกรรม 5ส ตาม
มาตรฐานกลาง 5ส

11 ก.ย. 2553

คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส และบุคลากรสํานักฯรวมสะสางการ
จัดเอกสารในอาคารเก็บเอกสารเกา

เดือนละ 1 ครั้ง
(12 ครั้ง /ป)

คณะทํางานพื้นที่ประจําชั้น ตรวจพื้นที่ภายในชั้น ตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงแกไข

จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
กิจกรรม 5ส

1 ครั้ง / ป
29 ธ.ค. 53

คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส รวมประชุมพิจารณาจัดทําแผนฯ
ประจําป 2554
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รายนามบุคลากรสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ

ผูอํานวยการสํานักฯ
อํานวยการระดับสูง
ฝายบริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสันทนา อมรไชย
( santana@dss.go.th )

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(ฟสิกัลเคมี)

นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ
( pleonpit@dss.go.th )
นางสาววันเพ็ญ ธาปยานนท
( wanpen@dss.go.th )
นางอรอนงค นาคแดง
( onanonk@dss.go.th )
นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน
( jongkon@dss.go.th )
นางสาวลักขณา ขันธประภา
( lakkana@dss.go.th)

ปวช.(ธุรกิจบัญชี)

กลุมหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี
( benjaphat@dss.go.th )
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

บรรณารักษชํานาญการ
บรรณารักษชํานาญการ
บรรณารักษชํานาญการ

บรรณารักษชํานาญการ

นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง
( areeya@dss.go.th )
สารนิเทศศาสตร)
นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
( anyada@dss.go.th )
นางชื่นจิต อาทร
( achuenjit@dss.go.th )
นางกุหลาบ เลขาขํา
( kularb@dss.go.th )
นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร
( phandao@dss.go.th )
นางสาวสํารวล ดําแดง
( samrual@dss.go.th )

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
พม.(ชุดพิเศษมัธยม)
อม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
อม.(บรรณารักษศาสตรและ
วท.บ.(สถิติ)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
M.S.(Information Management), AIT
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
Master of Science (Information Science) UNT,
U.S.A.
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)
รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
บรรณารักษชํานาญการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา มูนาวี
( apinya@dss.go.th )
นางสาวพวงพยอม ดํารงสกุลไทย
( payom@dss.go.th )
นางสาวจอย ผิวสะอาด
( joy@dss.go.th )
นายทวีศักดิ์ แกวบุรี
( taweesak@dss.go.th )
นางรัศมี ศรีสมุทร
( ratsamee@dss.go.th )
นายอานนท เกิดเกตุ
( kanon@dss.go.th )

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
( penpichcha@dss.go.th )
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
บรรณารักษชํานาญการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
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( วาง )
นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
( radawarn@dss.go.th )
นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
( jarunee@dss.go.th )
นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม
( udomlak@dss.go.th )
นางสาววริศรา แสงไพโรจน
( warisara@dss.go.th )
นางสาวสุวศรี เตชะภาส
( suwasri@dss.go.th )
( วาง )
นางสาวฐิติพร แกวสุวรรณ
( thitiporn@dss.go.th )
นายธนกร ศิริกิจ
(thanakorn@dss.go.th )

วท.บ.(คณิตศาสตร)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศบ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

วท.บ.(ชีววิทยา)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
กศ.บ.(เคมี)
MS.ISM(Hignest Distinction),
FSU, U.S.A.
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร)
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

นายนภดล แกวบรรพต
( nobpadon@dss.go.th )
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นางสาวอัคริมา บุญอยู
( akarima@dss.go.th )
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางจรรยพร ภูสมบูรณวัฒนา
( jarnyaporn@dss.go.th )
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอารมณ ลิลา
( larom@dss.go.th)

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ)
ปวช.(บัญชี)
บธ.บ.(การตลาด)

ลูกจัางประจํา
พนักงานเขาเลม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายพันลบ สุขจั่น
นายพัฒนา งอกงาม
นางมาณี คะสุระ
นางจนัยพร ปูรณานนท

พนักงานราชการ
เจาหนาที่หองสมุด
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

นางสาวสุพัชณี เย็นทรัพย
นางสาวอรรวี เกาสังข
นางสาวจุฑามาศ บุญนา
นางสาวเฟองฟา เงินถาวร

รายงานกิจกรรมประจําป 2553
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คณะทํางาน
1. น.ส.เบญจภัทร จาตุรนตรัศมี
2. นางชื่นจิต อาทร
3. น.ส.สํารวล ดําแดง
4. น.ส.วันเพ็ญ ธาปยานนท
5. น.ส.สุวศรี เตชะภาส
6. น.ส.อัคริมา บุญอยู
7. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
8. นางรัศมี ศรีสมุทร
9. นายทวีศักดิ์ แกวบุรี
10. นายอานนท เกิดเกตุ
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ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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