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สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554 ก

	 รายงานกิจกรรมประจ�าปี	 2554	 ของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผล

การด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปีงบประมาณ	 2554	 แก่ส่วนราชการ	 ภาคเอกชน	 และผู้สนใจทั่วไป	

เนื้อหาสาระของรายงาน	ประกอบด้วยการรวบรวมผลงานตามภารกจิหลักของส�านักหอสมุดฯ	และ

โครงสร้างการบรหิารงาน	อัตราก�าลัง	งบประมาณ	สถติติ่างๆ	โครงการ/กจิกรรมที่ส�าคัญและข้อมูล

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ส�านักหอสมุดฯ	 มีประวัติการด�าเนินงานห้องสมุดวิทยาศาสตร์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2478	 จนถึง

ปัจจบุนั	ตลอดช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา	ได้จดัหาทรพัยากรสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่มคีุณค่าไว้เป็นจ�านวนมาก	 มทีัง้สิ่งพมิพ์	 หนังสอือเิล็กทรอนกิส์	 (e-book)	 วารสารอเิล็กทรอนกิส์	

(e-journal)	และ	ฐานข้อมูล	online	(Chemical	Abstracts	web	edition)	ได้มกีารจัดระบบเพื่อให้บรกิาร

อย่างมปีระสทิธภิาพแก่นักศกึษา	นักวชิาการ	ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป	

	 ส�านกัหอสมดุฯ	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	รายงานกจิกรรมประจ�าปี	2554	จะเป็นประโยชน์แก่หน่วย

งานต่างๆ	(	ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	)	และผู้สนใจทั่วไปในการศกึษาค้นคว้าข้อมูลความรู้	ตลอดจน

เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานด้านบรกิารสารสนเทศวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนประเทศต่อไป

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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1.	ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 -	ความเป็นมา

	 -	อ�านาจหน้าที่

	 -	สถานที่ตัง้และพื้นที่ปัจจุบัน	

	 -	วสิัยทัศน์	/	พันธกจิ	/	นโยบายคุณภาพ	

	 -	Road	Map	ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีปี	2554-2559	
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	 -	โครงสร้างองค์กร

	 -	โครงสร้างอัตราก�าลัง
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2.	ผลการปฏบิัตงิาน

	 1.	ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป

	 2.	กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 3.	ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 4.	ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

3.	โครงการ	/	กจิกรรม	

	 -	 โครงการเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

	 				ของประเทศ

	 	 -	 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา	 :	 การสืบค้น 

	 	 				สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 -	 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาทักษะโครงงาน 

	 	 	 	 วิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดเป็นนวัตกรรมในองค์กรแก่เยาวชนและ 

	 	 	 	 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
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	 -	โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรเทคนคิการสบืค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสงัเขป 

													Chemical	Abstracts	เพื่อการวจิัยและพัฒนา
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	 -	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	เทคนคิการสบืค้นสารนเิทศสทิธบิัตรเพื่อการต่อยอด 

													เทคโนโลยี

	 -	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 

	 				และเทคโนโลยจีากอนิเทอร์เน็ตอย่างมปีระสทิธภิาพ

	 -	โครงการห้องสมุดมชีวีติ

	 -	กจิกรรม	“เปิดหอสมุดวทิยาศาสตร์	ดร.ตัว้	ลพานุกรม”	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

	 -	กจิกรรม	“วทิยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน”

	 -	กจิกรรมการจัดการความรู้	(KM)	สท.

	 -	โครงการและกจิกรรมร่วมงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 			เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	

	 			5	ธันวาคม	2554

4.	กจิกรรมพเิศษ

	 บรกิารห้องสมุดเชงิรุก	:	Site	Visit	วศ.

5.	บทความและสิ่งพมิพ์เผยแพร่

	 -	บทความลงวารสารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

	 -	บทความลงวารสารสรุปผลงานเด่น	วศ.

	 -	บทความเผยแพร่ทางวทิยุกระจายเสยีง

	 -	บทความเผยแพร่	(สาระน่ารู้)	บนเว็บไซต์	http://www.dss.go.th

	 -	บทความเผยแพร่ในจดหมายข่าว	กรมวทิยาศาสตร์รกิาร

	 -	สิ่งพมิพ์เผยแพร่อื่นๆ

	 -	แผ่นพับของ	สท.	ปี	2554

6.	 การด�าเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 

					ตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.2540

7.	การด�าเนนิงานในระบบบรหิารงานคุณภาพ	ISO	9001

8.	การด�าเนนิกจิกรรม	5ส	สท.

9.	รายนามบุคลากรส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.	 รายนามคณะท�างานจัดท�ารายงานกิจกรรมส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

						วทิยาศาสตร์และเะทคโนโลยี
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ความเป็นมา 

 ดร.ตัว้ ลพานกุรม (อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์คนแรก) เป็นผูห้นึง่ทีร่เิริม่งานปฏบิตักิารด้านวทิยาศาสตร์

ขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิสัยทัศน์และความรู้ ความเข้าใจถึงความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ 

ว่าเป็นเสมือนกุญแจไขเปิดอนาคตของประเทศ สู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้นั้น ต้องมีปัจจัยเหตุ

ส�าคัญ ส�าหรับบ่มเพาะภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ของคนในชาติ จึงได้ปรับปรุงงานด้านห้องสมุดของกรม

วิทยาศาสตร์ขึ้นโดยแบ่งส่วนราชการให้เป็นงานห้องสมุดในปี พ.ศ.2478 ทั้งยังแสดงเจตนามุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ต่อไปให้เป็นหอสมุดทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ เฉกเช่นเดียวกับอารยประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนมี/ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สร้างความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

เป็นกลยุทธ์สร้างความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 

เพิ่มพูนภูมปิัญญาทางวทิยาศาสตร์ที่ส�าคัญของชาต ิและเป็นที่รู้จักใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในนาม “ห้อง

สมุดกรมวิทยาศาสตร์” โดยภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นระดับกอง ชื่อ “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย”ี เมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มกีารปฏริูประบบราชการเพื่อน�าไปสู่การบรหิารงาน

ภาครัฐแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการแบ่งงานของรัฐตามกลุ่มภารกิจหลัก ท�าให้มีการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในเวลาต่อมา ดังนั้น “กองสนเทศวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย”ี จงึได้ปรับเปลี่ยนเป็น “ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2545  

ซึ่งมลี�าดับความเป็นมาสรุปได้ ดังนี้
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พ.ศ. 2478  งานห้องสมุดรวมอยู่กับงานสารบรรณ อยู่ใน “แผนกสารบรรณและห้องสมุด” ส�านักงาน 

  เลขานุการกรม กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ. 2483 แผนกหอสมุดวทิยาศาสตร์ แยกจากแผนกสารบรรณและห้องสมุด ส�านักงานเลขานุการกรม  

  กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ. 2485 แผนกหอสมุดวทิยาศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงการอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2496 แผนกหอสมุดวทิยาศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2516 งานห้องสมุดและเผยแพร่ (รวมงานเผยแพร่กับแผนกหอสมุดฯ)

พ.ศ. 2521 กองสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม และจัดให้ 

  ม ีศูนย์สนเทศสทิธบิัตร ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในกองสนเทศฯ ด้วย

พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ และย้ายไปสังกัดกระทรวง 

  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลังงาน

พ.ศ. 2535  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์  

  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด  

  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2537 ประกาศอ�านาจและหน้าทีร่บัผดิชอบกองสนเทศฯ ในราชกจิจานเุบกษา เล่มที ่111 ตอนที ่32  

  วันที่ 2 ส.ค. 2537 หน้า 10

พ.ศ. 2545 กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวทิยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลย ีและกองสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปรบัเปลีย่นเป็น “ส�านกัหอสมดุและ 

  ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545

พ.ศ. 2545 ตัง้ชือ่อาคารทีท่�างานของส�านกัหอสมดุฯ เป็น “หอสมดุวทิยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม” เพือ่ 

  เป็นเกยีรตแิด่ ดร.ตัว้ ลพานุกรม อธบิดคีนแรกของกรมวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รเิริ่มให้มงีาน 

  ห้องสมุด

อ�านาจหน้าที่

 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอ�านาจหน้าที่ตามประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 12 ดังนี้

 เป็นหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ

 เป็นศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจดัท�าและพฒันาฐานข้อมลูเฉพาะทาง เพือ่การศกึษา  

 วจิัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ

 เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่ง 

 ชาติ (ศปว.)จัดท�าและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.

2.

3.



สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554 5

	 ด�ำเนนิกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ	เพื่อกำรบรหิำรงำนของกรม

	 ด�ำเนนิกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ	เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

	 ปฏบิัตงิำนร่วมกับหรอืสนับสนุนกำรปฏบิัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมำย

สถานที่ตั้ง และ พื้นที่ปัจจุบัน

	 ส�ำนกัหอสมดุฯ	ตัง้อยู่	ณ	อำคำรหอสมดุวทิยำศำสตร์	ดร.ตัว้	ลพำนกุรม	ถนนพระรำมที่	6	เขตรำชเทวี	

กรุงเทพฯ	10400

	 -	พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด		 	 	 	 	 	 	 4,612	 ตำรำงเมตร

	 							พื้นที่ใช้สอยทัง้หมด	(6	ชัน้)	ของอำคำรหอสมุดวทิยำศำสตร์		 4,012	 	ตำรำงเมตร

																		ดร.	ตัว้	ลพำนุกรม

	 							อำคำรเก็บเอกสำร	(4	ชัน้)			 	 	 		 	 600	 	ตำรำงเมตร

วสิัยทัศน์ (Vision)

	 มุง่มัน่พฒันำหน่วยงำนให้เป็นหอสมดุกลำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองชำต	ิสนบัสนนุกำรเป็น

แหล่งอ้ำงองิทำงวชิำกำรระดับชำติ	ด้ำนวเิครำะห์ทดสอบ	ที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรได้

พันธกจิ (Mission)

	 1.	เพิ่มศักยภำพกำรบรกิำรสำรสนเทศและกำรบรหิำรจัดกำรหอสมุดฯ

	 2.	บูรณำกำรเครอืข่ำยแหล่งบรกิำรสำรสนเทศในประเทศและพัฒนำกำรเป็นศูนย์บรกิำรสำรสนเทศ

	 				เฉพำะทำงด้ำน	ว.และ	ท.

นโยบายคุณภาพ 

	 บรกิำรห้องสมุดและสำรสนเทศวทิยำศำสตร์	และเทคโนโลยดี้วยระบบบรหิำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	

:	2008	โดยพฒันำขดีควำมสำมำรถของบคุลำกร	และกำรบรกิำรอย่ำงต่อเนือ่ง	ผูร้บับรกิำรได้รบัควำมสะดวก	

รวดเร็ว	มคีวำมพงึพอใจ

5.

6.
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การแบ่งส่วนราชการ

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานบ�ารุง

รักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ งานพัฒนาบุคลากร บรหิารด�าเนนิงานในฝ่ายตามระบบมาตรฐานสากล จัด

ท�าข้อมูลงบประมาณ บัญช ีการเบกิ-จ่าย จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บและ

ค้นหาเอกสาร ระเบยีบ ค�าสั่งของทางราชการ ระเบยีบข้อบังคับในการใช้ห้องสมุด จัดท�าเอกสารต่างๆ รับผดิ

ชอบวสัดคุรภุณัฑ์ของส�านกัหอสมดุฯ ตดิต่อประสานงาน อ�านวยความสะดวกหน่วยงานทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศ จัดท�าคู่มอื / รวบรวม รายงานผลการปฏบิัตงิานประจ�าเดอืน / ประจ�าปี ให้ค�าปรกึษาแนะน�า และแก้

ปัญหาข้อขดัข้องแก่ผูป้ฏบิตังิานทัง้ภายในและภายนอก และปฏบิตังิานอืน่ทีไ่ม่อยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยใด

กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องตามความ

ต้องการใช้ประโยชน์และทันสมัย พัฒนาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ จัดท�าระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพื่อการ

เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว จัดระบบบริการค้นคว้า อ้างอิง จัดบรรยากาศอาคารสถานที่พร้อม

เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้า ประสานงาน ความร่วมมอืและสร้างเครอืข่ายงาน ศปว. และแหล่งบรกิารสารสนเทศ

ขององค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ให้ค�าปรึกษาแนะน�าทางวิชาการในงานที่

เกี่ยวข้อง รวมทัง้จัดกจิกรรม /โครงการ ให้ความรู้เรื่องสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้มีการน�าสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์

ในการวจิัย การอุตสาหกรรม การศกึษา การพัฒนาอาชพี คุณภาพชวีติความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน ด�าเนนิ

การรวบรวมข้อมลูวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่เป็นข้อมลูพร้อมใช้ จดัท�าเครอืข่ายข้อมลูทรพัยากร

บุคคลเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์ เผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

และประสานความร่วมมอืกบัองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการ

ตดิตามความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนงานวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพของประเทศ

 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

 มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส�านักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกจิของส�านักหอสมุดฯ วางระบบและพัฒนาระบบงานคอมพวิเตอร์ 

ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย ศึกษาหาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

บรูณาการ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารและบรกิารให้อยูใ่นแนวทางเดยีวกนั สามารถบรหิารจดัการการใช้

ทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ให้ค�าปรกึษา แนะน�าในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ระบบ

งานคอมพวิเตอร์ บรหิารจัดการและตดิตามดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ภายในส�านักหอสมุดฯ 

พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศของส�านักหอสมุดฯ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ศูนย์เทคโนโลยีสำรสน
เทศ

     ผังโครงสร้างองค์กร

      ศูนย์สำรสนเท
ศวิท

ยำ

ศำ
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ
นโ
ลย

ี
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โครงสร้างอัตราก�าลัง
 

อัตราก�าลังในปี 2554 มทีัง้สิ้น 50 อัตรา จ�าแนกได้ดังนี้

อัตราก�าลังจ�าแนกตามกลุ่มงานและประเภท

กลุ่มงาน/ประเภท ข้าราชการ
ลูกจ้าง

ประจ�า

พนักงาน

ราชการ

เจ้าหน้าที่

จ้างเหมา

รวม

(คน)

1.ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  6 1 1 - 8

2.กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12 1 3 8 24

3.ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี *10 1 - 2 13

4.ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  4 1 - - 5

รวมทั้งสิ้น  32 4 4 10 50

 *ว่าง 2 อัตรา 

 อัตราก�าลังข้าราชการจ�าแนกตามประเภทชื่อต�าแหน่งและระดับ

 ต�าแหน่ง

ระดบั

ผูอ้�านวยการ

ส�านกั
บรรณารกัษ์

นกั 

วทิยาศาสตร์

นกัวชิาการ

คอมพวิเตอร์

นกัจดัการ

งานทัว่ไป

เจ้าพนกังาน

ธรุการ

รวม

(คน)

สูง 1 - - - - - 1

ช�านาญการพเิศษ - 2 5 - - - 7

ช�านาญการ - 5 5 - 3 - 13

ช�านาญงาน - - - - - 2 2

ปฏบิัตกิาร - 3 1 1 3 - 8

ปฏบิัตงิาน - - - - - 1 1

รวม 1 10 11 1 6 3 32
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 งบประมาณ

ปีงบประมาณ
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ทรัพยากรสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ

หนังสอื 81,218

หนังสอือเิล็กทรอนกิส์ (e-book) 6,375

วารสาร 453,344

จุลสาร 7,482

เอกสารรายงาน 1 12,516

วทิยานพินธ์ เอกสารการวจิัย 2 1,608

เอกสารสทิธบิัตร 15,145

เอกสารมาตรฐาน 95,225

เอกสารการค้า 1,409

พระราชบัญญัต ิกฎระเบยีบ ข้อบังคับ 21,914

ราชกจิจานุเบกษา 17,642

รพีริ้นท์ 4,455

กฤตภาค 13,749

วัสดุย่อส่วน 35,000

 - ไมโครฟิล์ม 1,461

 - ไมโครฟิช 33,539

ซดีรีอม 1,802

รวม 803,884
หมายเหตุ 1 รายงานประจ�าปี / เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

 2 รายงานการศกึษา วจิัย / รายงานการทดลอง / รายงานการส�ารวจ 

ฐานข้อมูล (บรกิารผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th) ระเบยีน

1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(e-public catalog) 1 169,672

2. ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ 1,494

3. ฐานข้อมูลบรกิารค้นเรื่องบนเว็บไซต์ 441

4. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Complied File) 4,001

5. ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (e-content) 82,847

6. ฐานข้อมูลวารสารอเิล็กทรอนกิส์ (e-journal) 71

7. ฐานข้อมูลดรรชนมีาตรฐานอาหารสากลของ Codex Alimentarius 384

8. ฐานข้อมูลวธิทีดสอบ (US EPA Test Methods)  ใน Code of Federal Regulations 248

9. ฐานข้อมูลกฎหมายระเบยีบ ข้อบังคับของไทย ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,391

10. ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคภีัย (NFPA Standards) 625

11. ฐานข้อมูลเอกสารสทิธบิัตรเฉพาะเรื่อง (Patent Files)  2,367

12. ฐานข้อมูลสทิธบิัตรของคนไทยที่ขอจดในต่างประเทศ (Thai’s Foreign Patent) 650

13. ฐานข้อมูลแนะน�าสทิธบิัตรที่น่าสนใจ (Patent Gallery) 270

14. ฐานข้อมูลดรรชนวีารสารไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30,426

15. ฐานข้อมูลเครอืข่ายสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 40,464
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ฐานข้อมูล (บรกิารผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th) ระเบยีน

16. ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขัน้พื้นฐานในเขตภูมภิาค 1,061

17. ฐานข้อมูล REACH Watch 1,679

18. ฐานข้อมูลวัสดุเหลอืทิ้งจากอุตสาหกรรม 299

19. ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวจิัยของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 308

20. ฐานข้อมูลสิ่งพมิพ์กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 1,091

21. ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. 1,224

22. ฐานข้อมูลข่าวด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3,635

23. ฐานข้อมูลส่งเสรมิสารสนเทศสู่ชุมชน 1,550

24. ฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมสิ่งพมิพ์ 605

25. ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานสารนเิทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35

26. ฐานข้อมูลประวัตนิักวทิยาศาสตร์โลก 49

27. ฐานข้อมูลรวมลงิค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 57

28. ฐานข้อมูล Patent Glossary 104

29. ฐานข้อมูล Web Directory สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 191

30. ฐานข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและนวัตกรรม 554

รวม 348,793

หมายเหตุ 1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมฯ เป็นฐานข้อมูลเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีในส�านักหอสมุดฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 
     ประเทศ ทัง้หนังสอื วารสาร รายงานการประชุม บทความ เอกสารรายงานทางวชิาการ เอกสารสทิธบิัตร และเอกสารเผยแพร่ของ 
     บรษิัทผู้ผลติสนิค้า

 วารสารอเิล็กทรอนกิส์ ปี ค.ศ.
1. Analyst 1876 -ปัจจุบัน
2. Analytical Chemistry 1929 -ปัจจุบัน

3. Analytical Methods 2009 -ปัจจุบัน

4. Atomic Energy 1997 -ปัจจุบัน

5. Bioanalytical Reviews 2009 -ปัจจุบัน

6. Biotechnology Progress 1990 -ปัจจุบัน

7. Cell and Tissue Research 1997 - ปัจจุบัน

8. Chemical & Engineering Progress 2001- ปัจจุบัน

9. Chemical and Petroleum Engineering 1997 - ปัจจุบัน

10. Chemical Science 2010 - ปัจจุบัน

11. Chemistry of Heterocyclic Compounds 1997 - ปัจจุบัน

12. Chemistry World 2004 - ปัจจุบัน

13. Clean Technologies and Environmental Policy 1992 - ปัจจุบัน

14. Climate Dynamics 1999 - ปัจจุบัน

15. Climatic Change 1997 - ปัจจุบัน

16. Colloid & Polymer Science 1997 - ปัจจุบัน

17. Complex Analysis and Operator Theory 2007 - ปัจจุบัน
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 วารสารอเิล็กทรอนกิส์ ปี ค.ศ.
18. CRC Critical Reviews in Food Science and Nutrition 1970 - ปัจจุบัน

19. Current Genetics 1997 - ปัจจุบัน

20. Current Microbiology 1997 - ปัจจุบัน

21. Energy & Environmental science 2008 - ปัจจุบัน

22. Environmental Science & Technology 1967 - ปัจจุบัน

23. European Food Research and Technology 1999 - ปัจจุบัน

24. Food Analytical Methods 2008 - ปัจจุบัน

25. Food and Bioprocess Technology 2008 - ปัจจุบัน

26. Food Biophysics 2006 - ปัจจุบัน

27. Food Engineering Reviews 2009 - ปัจจุบัน

28. Food Science and Biotechnology 2010 - ปัจจุบัน

29. Food Security 2009 - ปัจจุบัน

30. Glass and Ceramics 1997 - ปัจจุบัน

31. Heat and Mass Transfer 1997 - ปัจจุบัน

32. Industrial & Engineering Chemistry Research 1962 - ปัจจุบัน

33. Integrative Biology 2009 - ปัจจุบัน

34. International Journal for Ion Mobility Spectrometry 2008 - ปัจจุบัน

35. International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials 2010 - ปัจจุบัน

36. International Journal of Plastics Technology 2009 - ปัจจุบัน

37. International Polymer Science and Technology* 2001 - ปัจจุบัน

38. Ionics 1997 - ปัจจุบัน

39. Journal of Agricultural and Food Chemistry 1953 - ปัจจุบัน

40. Journal of Chemical Biology 2008 - ปัจจุบัน
41. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 1997 - ปัจจุบัน
42. Journal of Coatings Technology and Research 2004 - ปัจจุบัน

43. Journal of Failure Analysis and Prevention 2001 - ปัจจุบัน

44. Journal of Food Science 1936 - ปัจจุบัน

45. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 1997 - ปัจจุบัน

46. Journal of Materials Science 1997 - ปัจจุบัน

47. Journal of Nanoparticle Research 1999 - ปัจจุบัน

48. Journal of Sol-Gel Science and Technology 1997 - ปัจจุบัน

49. Journal of Surfactants and Detergents 1998 - ปัจจุบัน

50. Journal of the American Oil Chemists Society 1997 - ปัจจุบัน

51. Journal of the Science of Food and Agriculture 1997 - ปัจจุบัน
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 วารสารอเิล็กทรอนกิส์ ปี ค.ศ.
52. Mapan-Journal of Metrologia 2009 - ปัจจุบัน

53. MedChemCom 2010 - ปัจจุบัน

54. Metallomics 2009 - ปัจจุบัน

55. Nano Research 2008 - ปัจจุบัน

56. NanoBioTechnology 2005 - ปัจจุบัน

57. Nanoscale 2009 - ปัจจุบัน

58. Nanoscale Research Letters 2007 - ปัจจุบัน

59. Nanotechnologies in Russia 2008 - ปัจจุบัน

60. Nature Biotecnology 2007 - ปัจจุบัน

61. Nature Medicine 2007 - ปัจจุบัน

62. Nature Online 2007 - ปัจจุบัน

63. Polymer Chemistry 2010 - ปัจจุบัน

64. Powder Metallurgy and Metal Ceramics 1997 - ปัจจุบัน

65. Rice 2009 - ปัจจุบัน

66. Tappi Journal * 2000 - ปัจจุบัน

67. Topics in Catalysis 1997 - ปัจจุบัน

68. Water Quality, Exposure and Health 2009 - ปัจจุบัน

69. Water Resources Management 1997 - ปัจจุบัน

70. Water, Air, & Soil Pollution 1997 - ปัจจุบัน

71. World Journal of Microbiology and Biotechnology 1997 - ปัจจุบัน

 * หมายถงึ วารสารอเิล็กทรอนกิส์ที่เข้าใช้ได้โดยใช้ Username และ Password (ตดิต่อ 0-2201-7252-55)

หมายเหต ุวารสารอเิลก็ทรอนกิส์ (e-journal) เป็นวารสารทีส่�านกัหอสมดุฯ จดัหาเข้ามาโดยใช้งบประมาณ และ 

     เป็นวารสารที่ได้จากการรวบรวมรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจากฐานข้อมูลของสมาชกิ ศปว. 
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•	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

•	 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•	 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการปฏิบัติงาน
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1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 

ผลการปฏบิัตงิาน จ�านวน หน่วยนับ

1. งานสารบรรณและสถติิ

 1.1. รับเอกสาร-สิ่งพมิพ์ และแจกจ่าย 4,412 เรื่อง

 1.2. ร่าง-พมิพ์หนังสอืโต้ตอบ-เอกสารอื่น ๆ และส่งออก 1,262 ฉบับ

 1.3. ลงทะเบยีนหนังสอืโต้ตอบรับเข้า 426 ฉบับ

 1.4. รับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน 2,696 รายการ

 1.5. จัดส่งสารสนเทศให้ผู้ขอรับบรกิารผ่านทางสื่อ 39 ครัง้

2. งานงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์

 2.1. จัดท�ารายละเอยีดค�าของบประมาณ 1 ครัง้

 2.2 จัดท�ารายละเอยีดแผนการใช้จ่ายและแบบเบกิ

       จ่ายเงนิงบประมาณ
2 ครัง้

 2.3. ด�าเนนิการขออนุมัตใิช้เงนิงบประมาณ 394 / 10,095,707 ครัง้ / บาท

 2.4. จัดท�ารายรับ – รายจ่าย สรุปยอดคงเหลอื 394 รายการ

 2.5. ด�าเนนิการซื้อดร๊าฟท์ 15 / 15 ครัง้ / รายการ

 2.6. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ 1 ครัง้

 2.7 ด�าเนนิการ/ประสานงานเรื่องการสั่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 148 ครัง้

3. งานพัฒนาบุคลากร และ เยี่ยมชม ดูงาน

 3.1 แนะน�าและฝึกปฏบิัตเิทคนคิการค้นคว้าความรู้ และ

      การใช้เอกสารทางเทคโนโลยี
7 / 106 แห่ง / คน

 3.2 การร่วมประชุม อบรม สัมมนา - ในประเทศ 51 / 29 ครัง้ / คน

 3.3 จัดประชุม อบรม สัมมนา 16 / 540 ครัง้ / คน

 3.4 การมาเยี่ยมชม ศกึษาดูงาน สท. - ในประเทศ 1 / 18 ครัง้ / คน

 3.5 การไปเยี่ยมชม ศกึษาดูงานนอกสถานที่ - ในประเทศ 9 / 57 ครัง้ / คน

 3.6 รับเชญิเป็นวทิยากร 20 / 74 ครัง้ / คน
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การพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทางวชิาการ (ภายประเทศ)

 ปีงบประมาณ 2554 บุคลากรส�านักหอสมุดฯ เข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมประชุม / สัมมนา ทาง

วชิาการ ภายในประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสรมิสร้างสมรรถนะ รวมทัง้สิ้น 51 หลักสูตร โดย

จ�าแนกตามทักษะที่พัฒนา แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

ล�าดับ ทักษะที่พัฒนา หลักสูตร

1 ด้านบรหิารจัดการ 31    

2 ด้านวชิาชพีเฉพาะ 4

3 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 14

4 ด้านจรยิธรรม คุณธรรม 2

 รวม 51

หน่วยงาน
จ�านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาแยกตามประเภททักษะ (คน)

บรหิารจัดการ วชิาชพีเฉพาะ เทคโนโลยฯี จรยิธรรมฯ

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 7 - 4 -

2. กลุ่มหอสมุด ว และ ท 31 6 21 3
3. ศูนย์สารสนเทศ ว และ ท 34 4 11 1
4. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 5 2 8 -

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี

(ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ / ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)

ครั้งที่ ระยะเวลา หน่วยงาน รายชื่อนักศกึษาฝึกงาน

1 14 ม.ีค. 54 - 

13 พ.ค. 54

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์

1. นายวฑิูรย์ พลานันท์ 

2. นายอนันต์ แก้วมุกดา 

3. นายอาทติย์ มูลคม 

2 18 เม.ย. 54 

-18 พ.ค. 54

สาขาวชิาเฉพาะสารนเิทศศกึษาภาค

วชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

1. น.ส.คณัสนันท์ เฉลมิสุข 

2. น.ส.ณัฐธยาน์ ธนวรศาสตร์ 

3. น.ส.กรปวณี์ แพทย์ดี

3 2 พ.ค. 54 - 

19 ส.ค. 54

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ ส�านักวชิาเทคโนโลยสีังคม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี

1. น.ส.อภริด ีบุญเผอืก 

2. น.ส.ศรินิภา นาเจรญิ
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บุคลากรส�านักหอสมุดฯ เยี่ยมชม ศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

 

วันที่ หน่วยงาน / สถานที่ เรื่อง
จ�านวน

(คน)
23 พ.ย. 53 ส�านักหอสมุดแห่งชาต ิและหอ

ภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

การจัดเก็บและเก็บรักษา การอนุรักษ์

ทรัพยากรสารสนเทศฯ มรดกของชาต ิศกึษาดู

งานตู้อบหนังสอื วธิกีารอบหนังสอื การจัดการ

สื่อโสตทัศนวัสดุ หอภาพยนตร์

8

26 พ.ย. 53 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีบางมด

ศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เยี่ยมชมคณะ

วทิยาศาสตร์-การเปิดบ้านวทิย์บางมด

7

14-17 ธ.ค. 53 หน่วยงานต่างๆ ของ วศ. ศกึษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน วศ. 1

19-23 ธ.ค. 53 สถานพีัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด�าร ิ

“บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง”, วัดและ

โรงเรยีนชายแดน, โครงการปิดทองหลัง

พระฯ บ้านเปียงซ้อ, ที่ท�าการอุทยานแห่ง

ชาตดิอยภูคา , บ่อเกลอื จ.น่าน

ศกึษาดูงาน เรื่อง “โครงการเสรมิสร้างการ

ปฏบิัตงิานของราชการตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาทและศาสนา จ.แพร่-น่าน

2

5-9 ม.ค. 54 จ.เชยีงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงแม่ลาน้อย, วัดและโรงเรยีนในถิ่น

ทุรกันดาร, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

บ้านปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน

ศกึษาดูงาน เรื่อง “โครงการเสรมิสร้างการ

ปฏบิัตงิานของราชการตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาทและศาสนา จ.เชยีงใหม่-แม่ฮ่องสอน 

(รอบที่ 1)

15

16-19 ม.ีค. 54 เขื่อนรัชประภา, อุทยานเขาสก, ศูนย์

การเรยีนรู้ในค่ายวภิาวด ีและวัด 

จ.สุราษฎร์ธานี

ศกึษาดูงาน เรื่อง “โครงการเสรมิสร้างการ

ปฏบิัตงิานของราชการตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาทและศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี

8

19 เม.ย. 54 หอสมุดศริริาช คณะแพทยศาสตร์ 

ศริริาชพยาบาล

ศกึษาดูงานหอสมุดศริริาช 10

6 ก.ค. 54 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) และ องค์การ

พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) 

ณ เทคโนธาน ีต.คลองห้า อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี

ร่วมกจิกรรมเทยีบงาน (Benchmarking) 6
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บุคลากรภายนอก / นสิตินักศกึษา 

เยี่ยมชม ศกึษาดูงาน-ฟังบรรยาย ณ ส�านักหอสมุดฯ 

 บุคลากรภายนอก

ครั้งที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง
จ�านวน

(คน)
1. 24 ก.พ. 54 บรษิัท รับตรวจสนิค้าโพ้นทะเล 

จ�ากัด

เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย

การสบืค้นสารสนเทศทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

     นสิติ นักศกึษา 

ครั้งที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง
จ�านวน

(คน)

1. 17 ธ.ค. 53 ภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร 

คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

การค้นคว้าเอกสารงานวจิัย

วารสารทางวชิาการด้าน

เทคโนโลยทีางอาหารและ

เทคโนโลยชีวีภาพ, FSTA และ 

Science citation Index

21

2. 29 ธ.ค. 53 คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ศกึษาแหล่งบรกิารสารสนเทศทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

3. 11, 18 ม.ค. 54 ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง

การใช้ห้องสมุดเพื่อสบืค้นข้อมูล

ทางวชิาการ

11

4. 22 เม.ย. 54 คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก�าแพงแสน (นศ.สาขา

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 2 คน) / 

ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

(นศ. 1 คน ) / คณะวทิยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นศ.

สาขาวชิาชวีวทิยา 2 คน)

เทคนคิการสบืค้นสารสนเทศทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

5. 19, 26 ก.ค. 

54

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง

การใช้ห้องสมุดเพื่อสบืค้นข้อมูล

ทางวชิาการ

11

6. 26 ส.ค. 54 ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร

วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ศกึษาดูงานส�านักหอสมุดฯ และ

ฟังบรรยายหัวข้อ “สทิธบิัตรและ

เอกสารมาตรฐาน”

9
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การจัดประชุม สัมมนา อบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

และกจิกรรมเผยแพร่สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ วันที่ หลักสูตร
จ�านวน

(คน)
1  3 พ.ย. 53 เทคนคิการสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54

2 15 พ.ย. 53 วธิกีารใช้งาน Chemical Abstracts Web Edition 18

3 1 ธ.ค. 53 เทคนคิการสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84

4 27 เม.ย. 54 เทคนคิการสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70

5 27–28 ม.ค. 54 เทคนคิการสบืค้นสารสนเทศจาก Chemical Abstracts เพื่อการวจิัยและพัฒนา 36

6  24-25 พ.ค. 54 การบันทกึข้อมูลในฐานข้อมูล KM ผ่านเว็บไซต์องค์การแห่งการเรยีนรู้ของ วศ.

(siweb.dss.go.th/lo และ siweb.dss.go. th/km) รวม 4 รุ่น (รุ่นละครึ่งวัน)

120

7  10 พ.ค. 54 การใช้งาน Facebook และ การแบ่งปันข่าวสารออนไลน์ด้วย RSS

รุ่นที่ 1 และ 2 (รุ่นละครื่งวัน)

27

8  27 พ.ค. 54 การสบืค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30

9 9-10 ม.ิย. 54 เทคนคิการสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จากอนิเทอร์เน็ตอย่างมปีระสทิธภิาพ

30

10 4-5 ก.ค. 54 การพัฒนาทักษะโครงงานวทิยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดฯ ในเครอืข่ายหมู่บ้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

11  20 ก.ค. 54 การบรหิารจัดการสารสนเทศในยุคดจิทิัลสู่การบรกิารเชงิรุก 41

12  27 ก.ค. 54 การสบืค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33

13 15-16 ส.ค. 54 การทบทวนและท�าความเข้าใจระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 36

14  18-19 ส.ค. 54 เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซยีน 2

15  14 ก.ย. 54 การใช้ฐานข้อมูลเอกสารในระบบบรหิารงานคุณภาพ 11

16  15 ก.ย. 54 การใช้อเีมลผ่านระบบ Lotus Notes รุ่น 1 และ 2 (รุ่นละครี่งวัน) 21
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2. กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้อง

ตามความต้องการใช้ประโยชน์ และทนัสมยั ส�าหรบัปีงบประมาณ 2554 มกีารจดัหาทรพัยากรสารสนเทศเพิม่

ขึ้น ดังรายละเอยีดที่ปรากฏในตาราง

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

หนังสอืและสิ่งพมิพ์อื่น ๆ เรื่อง 488 388 

วารสาร เรื่อง / ฉบับ 67 / 899 49 / 865 

บทความวารสารต่างประเทศที่ไม่มใีนประเทศไทย 

(รพีริ้นท์)

เรื่อง 6 -

รายงานการศกึษาวจิัย เรื่อง - 144 

วทิยานพินธ์ เอกสารการวจิัย เรื่อง - 196 

สทิธบิัตร เรื่อง 137 -

มาตรฐาน เรื่อง 100 -

กฤตภาค เรื่อง - 998 

ซดีรีอม เรื่อง 2 25 

หนังสอือเิล็กทรอนกิส์ (e-Book) 1 เรื่อง 51 -

วารสารอเิล็กทรอนกิส์ (e-Journal) 2 รายการ 50 -

หมายเหตุ : 1 ผู้สนใจค้นหาข้อมูลจาก e-book ของส�านักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิที่คุณอารยีา 

                   (โทร. 02-201-7290)

     2 ผู้สนใจค้นหาข้อมูลจาก e-journal ของส�านักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิที่คุณชื่นจติ 

                  (โทร. 02-201-7254)

2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการวเิคราะห์เรือ่ง และ จดัหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ ท�าดรรชนสีบืค้น 

บันทึกข้อมูล จัดท�าระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพื่อการเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ได้จัด

ท�าบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ประจ�าเดือน เพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใหม่ๆ แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นรายเดือน หากสนใจ

เป็นสมาชกิ “บัญชรีายชื่อเอกสารใหม่” แจ้งความต้องการที่ส�านักหอสมุดฯ e-mail : info@dss.go.th ส�าหรับ

ปีงบประมาณ 2554 มกีารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดังรายละเอยีดที่ปรากฏในตาราง
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จัดการทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวม

หนังสอืและสิ่งพมิพ์อื่น ๆ เล่ม 531 636 1,167

ดรรชนวีารสาร เรื่อง 985 2,904 3,889 

กฤตภาค เรื่อง - 998 998

เอกสารสทิธบิัตร เรอืง 157 - 157 

รพีริ้นท์ (บทความวารสารต่างประเทศที่ไม่มใีน

ประเทศไทย)

เรื่อง 6 - 6

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบรรณานุกรม

สิ่งพมิพ์ในฐานข้อมูล e-Public catalog ให้เป็น

ปัจจุบัน

ระเบยีน 1,462 17,370 18,835 

รวบรวม / จัดท�าสาระสังเขปบทความ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

เรื่อง 4,100 412 4,512

งานการจัดเก็บข้อมูลด้วยวัสดุย่อส่วน

- ตรวจสอบความถูกต้องของไมโครฟิล์ม

- การแปลงข้อมูลจากวัสดุย่อส่วนเป็นดจิติอล

ภาพ

14,625 

14,625 

-

-

14,625 

14,625 

จัดท�าและเผยแพร่บัญชรีายชื่อเอกสารใหม่

ประจ�าเดอืน

ฉบับ 120 120

2.3 งานบรกิารพื้นฐาน

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการแนะน�า ตอบค�าถามการใช้บริการห้องสมุดด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว จัดระบบบรกิารค้นคว้า ยมื – คนื จัดบรรยากาศอาคารสถานที่พร้อมเป็นแหล่งศกึษาค้นคว้า รวมทัง้

จัดกิจกรรม / โครงการ ให้ความรู้เรื่องสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคตามค�าร้องขอ และ

บรกิารอื่นๆ ดังรายละเอยีดที่ปรากฏในตาราง

 

 2.3.1 จ�านวนผู้ใช้บรกิาร

บรกิารพื้นฐาน
ภาครัฐ

(คน)

ภาคเอกชน 

(คน)

สถาบันการ

ศกึษา (คน)

ประชาชน

ทั่วไป (คน)
รวม 

(คน)
1) ผู้มาใช้บรกิารห้องสมุด 

      (บุคคลภายนอก)

      (บุคคลภายใน)

 2) ขอท�าบัตรมสีทิธิ์ยมืเอกสาร ออกนอก 

     ห้องสมุด 

 3) ขอท�าบัตรใช้บรกิารภายในห้องสมุด 

895 

806 

14 

211 

1,413 

-

66 

508 

735 

-

-

428 

1,648 

-

-

 81 

4,691 

806 

80 

1,153 

4) บรกิารผ่านเว็บไซต์ สท. 

    (http://siweb.dss.go.th)

56,399 104,097 86,105 240,673 487,274
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 2.3.2 การให้บรกิารพื้นฐานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

บรกิาร หน่วยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวม

1) บรกิารสิ่งพมิพ์ใช้ภายในห้องสมุด เล่ม 12,279 17,789 30,068 
2) บรกิารยมืเอกสารเพื่อท�าส�าเนาภายในห้องสมุด ครัง้ 1,465 226 1691

เล่ม 3,466 801 4,267

หน้า 132,118 13,313 145,431
3) บรกิารจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากต่างประเทศ เรื่อง 6 - 6 

4) บรกิารยมื-คนื* เล่ม 390 1,072 1,462

5) ยมืระหว่างห้องสมุด/ ส�าเนาส่งทางไปรษณยี์ เรื่อง 652 - 652

      - ผ่านช่องทางอเีมล์: info@dss.go.th

         ทาง www.Journallink.or.th

เรื่อง 599 - 599 

      - ผ่านช่องทางโทรสาร และอื่นๆ เรื่อง 28 - 28 

6) บรกิารแนะน�า ตอบค�าถามการใช้บรกิารห้องสมุด ครัง้ 6,480 442 6,922 

7) บรกิารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารห้องสมุดและอื่นๆ ** รายการ 820 9,679 10,499 

8) บรกิารข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ตาม พ.ร.บ.ฯ รายการ - 60 60

     หมายเหตุ    * ยมื-คนื ระบบอัตโนมัตแิละยมืทรัพยากรสารสนเทศ (F-IG-048)

           ** บัญชรีายชื่อเอกสารใหม่, แผ่นพับ, บทความผ่านสื่อต่าง ๆ / สิ่งพมิพ์/ สื่ออเิล็กทรอนกิส์ 

สถติผิู้ใช้บรกิารในรอบปีงบประมาณ 2554 ผ่าน 7 ช่องทาง (494,464 คน)

จ�าแนกตามช่องทางการใช้บรกิาร จ�านวน (คน)
ตดิต่อด้วยตนเอง 5,857

ตดิต่อทางโทรศัพท์ 686

ตดิต่อทางโทรสาร 28

ตดิต่อทางไปรษณยี์ -

ตดิต่อผ่านทางเว็บไซต์ 487,274

ตดิต่อทาง e-mail 599

ตดิต่อทาง Journallink 20

รวมจ�านวนผู้ใช้บรกิาร(คน) 494,464

จ�าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด จ�านวน (คน)
ภาครัฐ 58,622 

ภาคเอกชน 106,244 

สถาบันการศกึษา 87,143 

ประชาชนทั่วไป 242,455

รวมจ�านวนผู้ใช้บรกิาร 494,464
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2.4 ศูนย์ประสานงานสารนเิทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศปว.)

 ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) หมายถึง หน่วยงานสมาชิกใน

ข่ายงาน สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี18 หน่วยงาน ที่มพีันธกจิร่วมกันในการท�ากจิกรรมเพื่อบรกิารแก่

ผู้ใช้ห้องสมุด แบ่งเป็น หน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศจากภาครัฐและเอกชน 16 หน่วยงาน (กลุ่มสถาบัน

กราฟแสดงจ�านวนผู้เข้าใช้บรกิารจ�าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

อุดมศกึษา กลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวง กลุ่มหน่วยงาน

ภาคเอกชน และส่วนราชการมีฐานเป็นกรม อยู่ภายใต้

ส�านักนายกรัฐมนตร)ี และสมาคมวชิาชพีเฉพาะ 2 หน่วย

งาน โดยมสี�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เป็นแกนน�าและ

เป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างสมาชิกในเครือ

ข่าย

กิจกรรม ศปว. ประจำ�ปี 2554

1. ผลติสิ่งพมิพ์และเผยแพร่

 - ดรรชนวีารสารไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มนีาคม 2554)

 - ดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554)  

              เผยแพร่จ�านวน 36 เล่ม
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2. ปรับปรุงข ้อมูลลงฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันม ี

20,647 ระเบยีน 

3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 1 รายการ ให้สมาชกิเครอืข่ายและ

ผู้เกี่ยวข้อง

 - การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ 

              บรหิารจัดการสารสนเทศในยุคดจิทิัลสู่การบรกิาร 

    เชงิรุก วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 

4. รวบรวมและสรุปผลการปฎบิัตงิานประจ�างวดของปี 2554  

    จ�านวน1 ครัง้ เพื่อรายงาน กอสช.

5. จัดประชุม 2 ครัง้

 - ประชุมคณะท�างานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. วันที่ 24  

              พฤศจกิายน 2553 และ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554

6. การพัฒนารูปแบบและน�าเสนอเว็บไซต์ ศปว.  

     www.scitech.in.th

7. จด Domain Website ศปว. : www.scitech.in.th (23 เมษายน  

   2553 – 22 เมษายน 2554)

8. จัดส่งสิ่งพมิพ์ให้สมาชกิเครอืข่ายและผู้เกี่ยวข้อง

 - ดรรชนวีารสารไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีที่ 14 ฉบับที่ 2 จ�านวน 18 เล่ม

 - ดรรชนวีารสารไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีที่ 15 ฉบับที่ 1 จ�านวน 18 เล่ม

 - รายงานกิจกรรมส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2553 

              จ�านวน 18 เล่ม

 - วารสารรายงานประจ�าปี 2553 ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ�านวน 18 เล่ม

 - หนังสอืพระบดิาแห่งนวัตกรรมไทยฯ ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ�านวน 18 เล่ม 
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9. ศกึษาดูงานหอสมุดศริริาช คณะแพทย์ศาสตร์ ศริริาชพยาบาล วันที่ 19 เมษายน 2554
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3. ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 จัดให้มีงานบริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยภีายในห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพการเข้าถงึข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและกว้างขวางทั้งในและต่าง

ประเทศ สนองตอบความต้องการในการศกึษา ค้นคว้า วจิัย อุตสาหกรรม แก่นักวเิคราะห์วจิัย ผู้ประกอบการ

จากภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศกึษา โดยมผีลการปฏบิัตงิานดังนี้

 

3.1 ด้านการบรกิารการใช้ประโยชน์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.1.1 บรกิารค้นเรื่องตามค�าขอ

 เป็นบริการช่วยค้นคว้าข้อมูลตามค�าขอ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง หรือผ่านทาง

โทรศัพท์ โทรสาร e-mail จดหมาย สารสนเทศที่ให้บรกิารได้จากหนังสอือ้างองิ วารสารสาระสังเขป วารสาร

วชิาการ เอกสารภาษาไทย เอกสารสทิธบิัตร เอกสารมาตรฐาน และเอกสารทางการค้า

บรกิารค้นเรื่อง จ�านวน (เรื่อง)

ตดิต่อด้วยตนเองตามแบบ F-IG-050  72

ตดิต่อด้วยตนเองตามแบบ F-IG-064  1,078

ผ่านทางโทรศัพท์ตามแบบ F-IG-058  40

ผ่านทาง E-mail / website / webboard  18

  3.1.2 บรกิารสารสนเทศสนับสนุนการวจิัย

 เป็นบริการช่วยค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท�าวิจัยให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

สามารถเข้าถงึทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวจิัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านฐานข้อมูลเพื่อการวจิัยจาก 

Chemical Abstract Web Edition (CA on Web) และสามารถเขยีนรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างองิได้

อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยผู้วจิัยในการตรวจสอบงานวจิัยส�าหรับการจดสทิธบิัตรเบื้องต้น ตลอดจนการ

ท�า Patent Mapping เพือ่นกัวจิยัสามารถต่อยอดเทคโนโลยแีละสร้างสรรค์นวตักรรมจากสารสนเทศสทิธบิตัร

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

บรกิาร จ�านวน หน่วยนับ

สบืค้นฐานข้อมูลเพื่อการวจิัยจาก CA on Web 297/50,951 รายการ/ระเบยีน

แนะน�าการเขยีนรายการ บรรณานุกรมและรายการอ้างองิ  2 ครัง้

การท�า Patent Mapping  2 เรื่อง
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 3.1.3 บรกิารตดิตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย 

 (Selective Dissemination of Information Service : SDI) (http://siweb.dss.go.th/sdi)

 มผีู้สนใจขอรับบรกิาร SDI ในปี 2554 

จ�านวน 42 ราย ซึ่งเป็นผู้สมัครที่มาจากภาค

อุตสาหกรรมและจากข้าราชการของ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ โดยหัวเรื่อง/ ค�าค้นที่ใช้

ในการติดตามเพื่อให้บริการนั้น มีจ�านวนทั้ง
สิ้น 132 เรื่อง ทัง้นี้ได้มกีารตดิตามข้อมูลงานวจิัยจาก Chemical Abstracts Web Edition จ�านวน 88 เรื่อง จาก

เอกสาร Food Science and Technology Abstracts จ�านวน 19 เรื่อง จากเอกสาร Analytical Abstracts จ�านวน 

16 เรื่อง และจากเอกสาร Ceramic Abstracts จ�านวน 4 เรื่อง รวมทัง้มผีู้สนใจตดิตามข้อมูลจากหน้าสารบัญ

วารสาร จ�านวน 13 รายการ รูปแบบข้อมูลที่จัดส่งให้มทีัง้ที่อยู่ในรูป ดรรชน ี(Index) บทคัดย่อ (Abstracts) จาก

ข้อมลูทีไ่ด้จดัส่งให้ผูใ้ช้ มผีูต้้องการส�าเนาเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) ภายในประเทศซึง่เป็นวารสารทีม่ใีนส�านกั

หอสมุดฯ จ�านวน 12 เรื่อง และที่ไม่มใีนส�านักหอสมุดฯ จ�านวน 2 เรื่อง นอกจากนี้มกีารขอส�าเนาวารสารฉบับ

เต็มจากต่างประเทศ จ�านวน 1 เรื่อง 

 เครื่องมือเข้าสู่แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Information 

Access Tools) ที่ส�าคัญในการบรกิาร SDI ได้แก่

  - Chemical Abstracts ปี ค.ศ. 1907 – ปัจจุบัน (ยกเว้น ปี ค.ศ. 1998,2001)

  - Food Science and Technology Abstracts ปี ค.ศ. 1970 – ปัจจุบัน

  - Analytical Abstracts ปี ค.ศ. 1954 – ปัจจุบัน (ยกเว้น ปี ค.ศ. 1999, 2005)

  - Ceramic Abstracts ปี ค.ศ.1964 – ปัจจุบัน (ยกเว้น ปี ค.ศ. 1993,2001, 2002)

  - Chemical Abstracts Web Edition ปี ค.ศ. 1996 – ปัจจุบัน

 3.1.4 บรกิารแนะน�าและอบรมเทคนคิการสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรกิารแนะน�าและอบรมฯ จ�านวน หน่วยนับ

- จัดฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก  3/106 ครัง้/คน
- จัดกจิกรรม “การสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย”ีภายใต้โครงการขยายฐาน การเรยีนรู้เพื่อการวจิัย

และพัฒนา

 6/299 สถาบัน/คน

 3.1.5 การบรกิารห้องสมุดเชงิรุก : Site Visit วศ.

Site Visit วศ. จ�านวน หน่วยนับ
Site Visit วศ. (ประชาสัมพันธ์บรกิารห้องสมุดเชงิรุก 4 บรกิาร
ให้แก่บุคลากรของ วศ. ในส่วนของกลุ่ม cluster / ศูนย์ / ศูนย์
เชี่ยวชาญ) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารใช้ห้องสมุดและ
น�าข้อมูลวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์

 10 / 14 ครัง้/หน่วยงาน
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3.2 ด้านการส่งเสรมิการเข้าถงึสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 3.2.1 ตดิตามและเผยแพร่สารสนเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศทั้งในประเทศ

                  และต่างประเทศ

  - วารสาร

  คัดเลอืกบทความที่น่าสนใจเพื่อท�าดรรชนวีารสาร  จ�านวน 535 เรื่อง

  คัดเลอืกบทความ/อ่านวเิคราะห์เพื่อจัดท�าแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง จ�านวน 357 เรื่อง

  ตดิประกาศบทความที่น่าสนใจ     จ�านวน 132 เรื่อง

 - สทิธบิัตร

  อ่านวเิคราะห์และสรุปเรื่องสทิธบิัตรและจัดจ�าแนก  จ�านวน 137 เรื่อง

  อ่านวเิคราะห์และสรุปเรื่องสทิธบิัตรท�าโปสเตอร์   จ�านวน  18  เรื่อง

 - มาตรฐาน

  คัดเลอืกเรื่องมาตรฐาน กฎระเบยีบ ข้อบังคับที่น่าสนใจ  จ�านวน   68 เรื่อง

  เผยแพร่ผ่าน website 

 3.2.2 รวบรวมและประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน

  - จัดท�าแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง   จ�านวน   5  เรื่อง

  - จัดท�าสาระน่ารู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากวารสาร จ�านวน   6  เรื่อง

     ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 

 3.2.3 คัดเลอืกเพื่อเผยแพร่และจัดท�าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องบน website

  3.2.3.1 ฐานข้อมูล Patent File 

                              (http://siweb.dss.go.th/patent/pat_file/pat_file_list.asp)

   ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล

เทคโนโลยีเฉพาะเรื่องจาก เอกสารสิทธิบัตร 

จ�านวน 12 เรื่อง 137 ระเบียน (ถึงกันยายน 

2554 มทีัง้หมด 203 เรื่อง 2,607 ระเบยีน)

  3.2.3.2 ฐานข้อมูลแนะน�าสทิธบิัตรเรื่องที่น่าสนใจ (Patent gallery) 

                               (http://siweb.dss.go.th/patent/gallery/gallery_list.asp)

   รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากเอกสารสิทธิบัตรประเทศต่างๆ จ�านวน 18 

เรื่อง (ถงึกันยายน 2554 มทีัง้หมด 261 เรื่อง)



สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554 31

  3.2.3.3 ฐานข้อมูล REACH Watch 

            (http://siweb.dss.go.th/reach/about1.asp)

   รวบรวมเกีย่วกบัระเบยีบสารเคมขีองสหภาพยโุรปภายใต้ความร่วมมอืระหว่างส�านกั

หอสมุดฯ และหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัยศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

  3.2.3.4 ฐานข้อมูล REACH Coach 

   (http://siweb.dss.go.th/reachcoach)

รายการ
จ�านวน 

(เรื่อง)

ข่าวเกี่ยวกับ REACH 1,223

ค�าถามที่พบบ่อย (REACH FAQ) 44

บทความเกี่ยวกับ REACH 7

REACH content 1

รวมลงิค์ที่เกี่ยวข้อง 19

เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH 163

งานน�าเสนอเกี่ยวกับ REACH 72
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ REACH  145

ค�าย่อเกี่ยวกับ REACH 43

และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการ

สนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)เพื่อ

ใช้เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและธรุกจิ

การค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนด้าน

อตุสาหกรรมและการส่งสนิค้าออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ 

(ถงึกันยายน 2554)

   เป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่ง 

REACH ซึง่เป็นกฎหมายใหม่ทีใ่ช้ควบคมุก�ากบั

ดูแลสารเคมีของสหภาพยุโรป ที่จะช่วยให้ผู้

ใช้ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสาระของ

กระบวนการและข้อก�าหนดของกฎหมาย 

รวมถึงประเด็นส�าคัญต่างๆ ของข้อก�าหนด

และเงือ่นไขของกฎข้อบงัคบั เนือ่งจากการน�า
เสนอสาระส�าคัญของ REACH ใช้เทคนคิการโยงเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน วธิกีารนี้จะช่วยให้ผู้ใช้

เรยีนรูส้าระแต่ละเรือ่งได้อย่างกระชบัเฉพาะเรือ่งนัน้ๆ และหากต้องการขยายความรูไ้ปยงัเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ก็สามารถเข้าถงึความรู้นัน้ได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

   สาระที่มใีนแหล่งเรยีนรู้นี้ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

     - สาระของกฎหมาย ได้แก่ กระบวนการและข้อก�าหนดของกฎหมาย

    - ข้อก�าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสารเคม ีในกฎหมาย

    - คู่มอืและแนวทางในการด�าเนนิการตามระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ

    - เอกสารประกอบการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับ REACH 
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  3.2.3.5 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ 

   (http://siweb.dss.go.th/article)

   รวบรวมบทความทีน่่าสนใจเพือ่ตดิตามความก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โดยคัดเลอืกและจัดท�าบทคัดย่อบทความจากวารสารวชิาการ และน�าเข้าข้อมูล จ�านวน 91 เรื่อง (ถงึกันยายน 

2554 มทีัง้หมด 1,496 เรื่อง)

 

  3.2.3.6 ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File)

   (http://siweb.dss.go.th/compiled)

   รวบรวมข้อมลูบรรณานกุรมเฉพาะเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ซึง่ก�าหนดขอบเขตการสบืค้นภาย

ใต้หัวเรื่องที่เกี่ยวข้องและจัดท�าบทคัดย่อไว้ด้วย ซึ่งผู้ใช้บรกิารสามารถตดิตามเอกสารฉบับเต็ม (full text) ได้

จากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง จ�านวนข้อมูลที่น�าเข้า มทีัง้หมด 5 เรื่อง 274 ระเบยีน

(ถงึกันยายน 2554 มทีัง้หมด 35 เรื่อง 4,001 ระเบยีน) ดังนี้



สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554 33

เรื่อง ระเบยีน
Alternative energy 68
Analytical and laboratory 281
Beverages 107
Biodiesel 314
Bioextract 74
Biogass 71
Brown rice 67
Canned food 34
Ceramic 355
Chemical industry 142
Chemical safety 21
Chitin_Chitosan 181
Cleaning agent 40
Cosmetic 174
Drinking water 49
Essential oil for spa 108
Food science and technology 606
Frozen food 51

เรื่อง ระเบยีน
Garlic 73
Glass 54
Global warming 68
Ground water 37
Herbal drink 37
Nanotechnology 105
Packaging for food 64
Paper recycling 84
Passion fruit 14
Petroleum 72
Plastic 107
Plastics recycling 105
Rubber recycling 47
Shampoo 56
Sugar 98
Wastewater treatment 48
Wine 189

  3.2.3.7 ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้

   รวบรวมและเรยีบเรยีงข้อมูลที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อการเข้าถงึสารสนเทศทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ในรูปแบบที่สะดวกและง่ายแก่การท�าความเข้าใจ นอกจากนี้ได้รวบรวมเอกสาร

อ้างองิฉบบัเตม็ทีใ่ช้ในการจดัท�าเป็นแฟ้มเพือ่ให้บรกิารด้วย จ�านวนข้อมลูทีน่�าเข้า มทีัง้หมด 7 เรือ่ง (ถงึกนัยายน 

2554 มทีัง้หมด 25 เรื่อง) ดังนี้
1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดออกซนิ

2. การดูดซับโลหะหนักโดยวธิทีางชวีภาพ

3. โปรตนีในน�า้ยางธรรมชาติ

4. อาหารฉายรังสี

5. พลังงานจากชวีมวล

6. ครมีกันแดด

7. การใช้ประโยชน์ของไคโตแซนในการยืด

อายุของอาหารและเครื่องดื่ม

8. อาหารดัดแปรพันธุกรรม

9. ซาโปนนิ

10. ผลติภัณฑ์สเีขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อม

11. พลาสตกิที่ย่อยสลายได้ทางชวีภาพ

12. เทคโนโลยแีละกระบวนการผลติไบโอดเีซล

13. ยาสฟีัน

14. น�า้ยาปรับผ้านุ่ม
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  3.2.3.9 ฐานข้อมูลบรกิารค้นเรื่องบนเว็บไซต์ 

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

   รวบรวมเรือ่งทีม่ผีูส้นใจค้นพร้อมค�าตอบ ซึง่บอกแหล่งสารนเิทศ หรอืรายการเอกสาร

ที่สบืค้นได้ รวมทัง้หากสนใจสามารถขอส�าเนาเอกสารรายการนัน้ได้ ปัจจุบันมขี้อมูลจ�านวน 10 เรื่อง รวมทัง้

สิ้น 85 ระเบยีน ได้แก่ 
ล�าดับ เรื่อง ระเบยีน

1. Activated carbon 12

2. Adhesive / Gules  7

3. Drinking water 12

4. Food additives 6

5. Fruit juice 8

6. Household product 6

7. Lime/Calcium Carbonate 6

8. Rubber 6

9. Wastewater treatment 16

10. ขนมจนี 6

15. ฝนกรด

16. วกิฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

17. น�า้มันมะพร้าวบรสิุทธิ์

18. แบคทเีรยีในอาหาร

19. ผลติภัณฑ์ท�าความสะอาด

20. แอนโทไซยานนิ

21. น�า้มันหอมระเหยและสุคนธบ�าบัด

22. อันตรายจากสารไนโตรซามนี

23. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

24. สารกันเสยีจากสมุนไพรในเครื่องส�าอาง

25. วัสดุสัมผัสอาหาร
  

  3.2.3.8 ฐานข้อมลูกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัของไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

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

   รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่น่าสนใจของไทยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีโดยคดัเลอืกจากราชกจิจานเุบกษา 

ประเภท ก ฉบบักฤษฎกีา และประเภท ง ฉบบั

ประกาศและงานทัว่ไป เช่น ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เป็นต้น จ�านวน 355 เรื่อง (ถงึกันยายน 2554 

มทีัง้หมด 2,323 เรื่อง)



สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554 35

   นอกจากนี้ยงัได้จดัท�าส่วนของ “ค�าถาม-นี้มคี�าตอบ” ซึง่เป็นการรวบรวมค�าถาม-ค�า

ตอบ จากผูข้อรบับรกิาร น�าเสนอเนื้อหาค�าตอบโดยย่อพร้อมระบเุอกสารทีไ่ด้เพือ่เป็นแนวทางในการสบืค้นต่อ

ไป จ�านวน 92 เรื่อง (ถงึกันยายน 2554 มทีัง้หมด 328 เรื่อง)

  3.2.3.10 ฐานข้อมูลวัสดุเหลอืทิ้งจากอุสาหกรรม 

     (http://siweb.dss.go.th/reuse)

    จัดท�าสาระสังเขปภาษาไทยของข้อมูลสาระสังเขปเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้งจาก

อุตสาหกรรม จ�านวน 24 ระเบยีน (ถงึกันยายน 2554 มทีัง้หมด 299 ระเบยีน) แบ่งออกได้เป็น

ล�าดับ เรื่อง ระเบยีน

1. วัสดุเซรามกิ 202

2. แก้ว 29

3. กระดาษ 21

4. ปลาสเตอร์ 4

5.  พลาสตกิ 30

6. ยาง 13

รวม 299

 3.2.4 จัดท�าสาระสังเขป

1) จัดท�าสาระสังเขปภาษาไทย / บทความวชิาการด้านอาหาร 112 เรื่อง

2) จัดท�าสาระสังเขปบทความที่น่าสนใจด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 เรื่อง

3) จัดท�าสาระสังเขปของบทความด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยภีาษาต่าง  

    ประเทศ เป็นภาษาไทย

140 เรื่อง

4) จัดท�าสาระสังเขปภาษาไทยของข้อมูลสาระสังเขปเกี่ยวกับวัสดุเหลอืทิ้งจาก     

    อุตสาหกรรม

24 เรื่อง
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 3.2.5 สถติผิู้ใช้บรกิารฐานข้อมูลผ่านทาง Internet 

ฐานข้อมูล จ�านวน (ครั้ง)

1) บทความที่น่าสนใจ 17,628

2) สทิธบิัตร 16,562

 - สทิธบิัตรเฉพาะเรื่อง 6,123

 - บทความเผยแพร่/ข่าว เกี่ยวกับสทิธบิัตร 7,019

 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสทิธบิัตร 1,710

 - แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสทิธบิัตร 1,199

 - วธิคี้นสทิธบิัตร 511

3) REACH Watch 9,072

 - ความรู้ทั่วไป (Chem Policy) 6,982

 - แหล่งข้อมูล 955

 - การน�าเสนอเกี่ยวกับ REACH 397

 - ข่าวความเคลื่อนไหว 738

4) มาตรฐาน 45,540

 - กฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับของไทย ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31,535

 - มาตรฐานอาหาร CODEX 9,112

 - มาตรฐานวธิทีดสอบของ US EPA (จาก CFR) 1,587

 - มาตรฐาน NFPA ( Fire Safety) 3,306

5) ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 665

6) ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ 435

7) บรกิารค้นเรื่อง 24,445

8) วัสดุเหลอืทิ้ง 3,737

9) Web Directory เฉพาะด้าน ว และ ท 9,729
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4. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th เพื่อให้บริการสารสนเทศด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่บคุลากรภายในและผู้ใช้บรกิารทาง Internet ปัจจบุนัได้เพิม่ช่องทางการสือ่สาร 

แบบSocial Network ผ่านทางFacebook (http://www.facebook.com/sciencelibrary) และTwitter (http://twitter.

com/sciencelibrary) นอกจากพัฒนาระบบการเข้าถึงสารสนเทศผ่านช่องทางข้างต้นแล้ว ยังได้เตรียมความ

พร้อมของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 

สบืค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (CA on Web) ทัง้ยังปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัตใิห้รองรับเทคโนโลยี

ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ส�านักหอสมุดฯ ได้พัฒนาฐานข้อมูลทัง้สิ้น 44 ฐาน (พัฒนาในปี 2554 จ�านวน 2 

ฐาน) แต่ละฐานมกีารปรบัปรงุรปูแบบและข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยูต่ลอดเวลา ซึง่จ�าแนกเป็น 9 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี้

ตารางแสดงรายชื่อฐานข้อมูลแยกตามประเภท

ประเภทฐานข้อมูล รายชื่อฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูล  

   บรรณานุกรม 

   สิ่งพมิพ์ สท.

1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ

1.3 ฐานข้อมูลบรกิารค้นเรื่องบนเว็บไซต์

1.4 ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง Compiled File

1.5 ฐานข้อมูลวารสารอภนิันทนาการ

2. ฐานข้อมูล 

   สิ่งพมิพ์พเิศษ

2.1 ฐานข้อมูลดรรชนมีาตรฐานอาหารสากล ของ Codex Alimentarius

2.2 ฐานข้อมูลวธิทีดสอบ (US EPA Test Methods) ใน Code of Federal Regulations(CFR) 

2.3 ฐานข้อมูลรายชื่อเอกสารมาตรฐานที่มใีนข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนเิทศ 

     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศปว.) 

2.4 ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับของไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.5 ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคภีัย (NFPA Standards)

2.6 ฐานข้อมูลรวมลงิค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน

2.7 ฐานข้อมูล Patent Glossary

2.8 ฐานข้อมูล Patent File

2.9 ฐานข้อมูล Thai’s Foreign Patent

2.10 ฐานข้อมูลเทคโนโลยนี่าสนใจ “Patent Gallery”

2.11 ฐานข้อมูล Thai Chemical Directory

3. ฐานข้อมูล 

   เครอืข่าย

3.1 ฐานข้อมูลดรรชนวีารสารไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.2 ฐานข้อมูลเครอืข่ายสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

3.3 ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขัน้พื้นฐานในเขตภูมภิาค

4. ฐานข้อมูล 

   เฉพาะทาง

4.1 ฐานข้อมูล REACH WATCH

4.2 ฐานข้อมูลวัดสุเหลอืทิ้งจากอุตสาหกรรม 

4.3 ฐานข้อมูลสารบบแหล่งสารนเิทศสารเคมี



Bureau of Science and Technology Information  Annual Report 201138

ประเภทฐานข้อมูล รายชื่อฐานข้อมูล

5. ฐานข้อมูล 

   เอกสารฉบับ 

   เต็มของ วศ.

5.1 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ

5.2 ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวจิัยและเอกสารประเมนิผลงานวชิาการของ  

      บุคลากร กรมวทิยาศาสตร์บรกิารในรูปสื่ออเิล็กทรอนกิส์

5.3 ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพมิพ์ที่ผลติโดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้แก่ ข้อมูลจากวารสาร 

      กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร บทความวทิยุกระจายเสยีงและข่าวสารราชการของ วศ.

5.4 ฐานข้อมูลเทคโนโลย ีวศ. เพื่อชุมชน

6. ฐานข้อมูลแนะน�า   

   แหล่งข้อมูลจาก   

   เว็บไซต์

6.1 ฐานข้อมูล Web Directory สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.2 ฐานข้อมูลหน่วยงานผู้ผลติและจ�าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ ว.และ ท. ในประเทศไทย 

7. ฐานข้อมูล 

   กจิกรรมพเิศษ

7.1 ฐานข้อมูลข่าวสารราชการ วศ.

7.2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพมิพ์เกี่ยวกับพระราชกรณยีกจิพระบาทสมเด็จ

     พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช

7.3 เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทยใน 

     วโรกาสฉลองสริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี

7.4 เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระราชประวัตแิละพระราชกรณยีกจิ 

     พระบดิาวทิยาศาสตร์ไทย ฉลองสมโภช ๒๐๐ ปี รัชกาลที่ ๔

7.5 เว็บไซต์มูลนธิ ิดร.ตัว้ ลพานุกรม

8. ฐานข้อมูลเพื่อ 

   สนับสนุนการ 

   บรหิารจัดการ

8.1 ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2000

8.2 ฐานข้อมูลพัฒนาศักยภาพ IT ของบุคลากร วศ.

8.3 ฐานข้อมูล Learning Organization

8.4 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และ ครุภัณฑ์ส�านักงาน

8.5 ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากร

8.6 ฐานข้อมูลเก็บสถติผิู้ใช้บรกิารเว็บไซต์

8.7 ฐานข้อมูลระบบลูกค้าสัมพันธ์

8.8 ฐานข้อมูลประเมนิความพงึพอใจ/ ฝึกอบรมแบบอเิล็กทรอนกิส์

9. ฐานข้อมูลเพื่อ 

   สนับสนุนการ 

   บรกิารวเิคราะห์ 

   ทดสอบ 

   สารสนเทศที่ 

   เกี่ยวข้อง

9.1 ฐานข้อมูลเครอืข่ายนวัตกรรมบรกิารและผลติภัณฑ์ (SPIN : Service & Product Innovation 

     Network)

9.2 ฐานข้อมูลเครอืข่ายบรกิารทดสอบผลติภัณฑ์

 

 ในระหว่างปี 2554 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบรกิารวเิคราะห์

ทดสอบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 2 ฐานดังนี้
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 1. ฐานข้อมูลเครอืข่ายบรกิารทดสอบผลติภัณฑ์

 2. ฐานข้อมูลหน่วยงานผู้ผลติและจ�าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ ว และ ท ในประเทศไทย

    จดัท�าขึ้นเพือ่รวบรวมข้อมลูของหน่วยงานผูผ้ลติและจ�าหน่ายทรพัยากรสารสนเทศวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีนประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งสบืค้นสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

งานบรกิาร/ งานตามภารกจิ

 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศมผีลการด�าเนนิงานตามภารกจิ ปีงบประมาณ 2554 สรุปได้ดังนี้

 1. การจัดระบบเอกสารเพื่อบรกิาร

  1.1 ปรับปรุงข้อมูลดรรชน ี(public catalog) ให้เป็น ปัจจุบัน   487 ระเบยีน 

   1.2 เชื่อมหน้าสารบัญ (contents)      282  เรื่อง

 2. บรกิารส่งเสรมิการใช้สารสนเทศ

   2.1 จัดท�าบัญชรีายชื่อเอกสารใหม่ผ่านเว็บไซต์     108 เล่ม 

 3. บรกิารสารสนเทศผ่านเครอืข่าย

  3.1 การเข้าถงึบรกิารสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th) 483,274  คน

  3.2 เผยแพร่รายชื่อเอกสารใหม่ผ่านทางเว็บ      12  ครัง้/ เรือ่ง

   3.3 ปรับปรุงและน�าข้อมูลเข้าโฮมเพจ     782  เรื่อง

   3.4 ปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างเว็บไซต์    458  เรื่อง

 4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิาร

  4.1 เพิ่มข้อมูล / ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล

   - เผยแพร่สารสนเทศทันสมัยผ่านเว็บไซต์   668  เรื่อง

   - เพิ่มข้อมูลและค�าส�าคัญในฐานข้อมูล STKC    80  เรื่อง
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   - เพิ่มข้อมูล / ค�าส�าคัญในฐานข้อมูล สื่อสิ่งพมิพ์ที่ผลติโดย

                                  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร   

    - บทความวทิยุกระจายเสยีง      12 เรื่อง

    - บทความ สาระน่ารู้      38  เรื่อง

    - บทความวารสารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร   30 เรื่อง

 4.2 จัดท�าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดจิติอล

  - บทความวทิยุกระจายเสยีง        12 เรื่อง

  - วารสารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร      30  เรื่อง

  - Reprint (ตุลาคม 2553 – มนีาคม 2554)     1,450  เล่ม

  - Download e-Books (เมษายน 2554 – กันยายน 2554)   260 ไฟล์

 4.3 ปรับปรุงเว็บเพจ / โครงสร้างฐานข้อมูล       14 ฐานข้อมลู

   - หน้าเว็บหลักของ http://siweb.dss.go.th

  - ฐานข้อมูลระบบจัดการเอกสารคุณภาพ

  - ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรของ สท.

   - ฐานข้อมูล พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.

  - ฐานข้อมูลบรกิารค้นเรื่องบนเว็บไซต์

  - ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพมิพ์ที่ผลติโดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

  - ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และครุภัณฑ์ส�านักงาน

  - ฐานข้อมูลแบบส�ารวจความพงึพอใจผู้ใช้บรกิาร

   - ฐานข้อมูล Compile File

   - ฐานข้อมูลถาม-ตอบเกษตรกรรมพื้นบ้าน

   - ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานสารนเิทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   - ฐานข้อมูลวารสารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

   - ฐานข้อมูลมุมสทิธบิัตร

   - ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน

 4.4 ปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัตจิาก Version 43.x เป็น Version 48.x 

 4.5 พัฒนาฐานข้อมูลใหม่        2 ฐาน 

  - ฐานข้อมูลเครอืข่ายบรกิารทดสอบผลติภัณฑ์ 

   - ฐานข้อมูลหน่วยงานผู้ผลติและจ�าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

                       ว และ ท ในประเทศไทย
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สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554

•	 โครงการเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	

					-	โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา	:	การสืบค้นสารสนเทศ	

								วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

					-	กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาทักษะโครงงาน

								วิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดเป็นนวัตกรรมในองค์กรแก่เยาวชนและครูผู้สอน	

								วิทยาศาสตร์ ในเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ�าเภอ	

								วิเศษชัยชาญ	จังหวัดอ่างทอง”

•	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป	

Chemical	Abstracts	เพื่อการวิจัยและพัฒนา

•	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบค้นสารนิเทศสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอด

เทคโนโลยี

•	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 โครงการห้องสมุดมีชีวิต	

•	 กิจกรรม	“เปิดหอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม”	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

•	 กิจกรรม	“วิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน”

•	 กิจกรรมการจัดการความรู้	(KM)	สท.	

•	 โครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธันวาคม	2554

3โครงการ	/	กิจกรรม
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โครงการเครอืข่ายห้องสมุดอเิล็กทรอนกิส์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 

	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 ได้จัดท�ำ

ชุดโครงกำรเครอืข่ำย	e-library	ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	ระหว่ำง	ปี	พ.ศ.	2547-2550	

และ	 ขอขยำยเพิ่ม	 พ.ศ.	 2551-2554	 เป็นโครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยขีองประเทศ	เพือ่พฒันำแหล่งสำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศให้เข้มแขง็โดย

ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรเป็นเครือ่งมอืเพือ่ช่วยในกำรศกึษำค้นคว้ำหำควำมรูค้วำมก้ำวหน้ำทำง

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยจีำกทรัพยำกรสำรสนเทศทัง้ในและต่ำงประเทศ	

วัตถุประสงค์

1.	 พฒันำแหล่งสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	ให้เข้มแขง็	โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	(ICT)	เป็นเครื่องมอืในกำรค้นคว้ำ	ศกึษำหำควำมรู้	ควำมก้ำวหน้ำทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งภำยในและต่ำงประเทศได้อย่ำงหลำก

หลำยเพิ่มขึ้น

2.	เพิม่ประสทิธภิำพด้ำนจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศผ่ำนเครอืข่ำยควำมร่วมมอืเพือ่กำรใช้ทรพัยำกร

ร่วมกันอย่ำงคุ้มค่ำและเกดิประโยชน์สูงสุด

3.	เพิ่มประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 ได้ตลอดเวลำ	 ไม่จ�ำกัดเวลำ

และสถำนที่เป็นกำรขยำยขดีควำมสำมำรถด้ำนบรกิำรสำรนเิทศวชิำกำรสูงขึ้น	ทัง้ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

4.	ขยำยฐำนกำรบรกิำรสำรสนเทศวชิำกำรเฉพำะเรื่องด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

5.	ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ผู้ใช้บริกำรทั้งภำครัฐ	 เอกชน	 และประชำชนผู้สนใจ	 ในกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล

วชิำกำรเฉพำะด้ำนของประเทศ	 เพื่อให้มกีำรใช้ประโยชน์สูงสุด	 เพื่อแก้ไขปัญหำทำงเทคนคิ	กำร

ผลติ	อุตสำหกรรม	/	ผลติภัณฑ์	/	พัฒนำเทคโนโลยชีุมชนเกดิผลผลติหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลติภัณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย

•	 ผู้ประกอบกำรด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนภำคอุตสำหกรรม	กำรค้ำ	และธุรกจิชุมชน	

•	 ผู้วจิัยด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีน	ภำคเอกชน	ภำครัฐ	และประชำชน	

•	 นักศกึษำ	นักเรยีน	และประชำชนทั่วไป

ผลการด�าเนนิงานที่ส�าคัญของโครงการในปีงบประมาณ 2554 มดีังนี้

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อใช้ร่วมกันในประเทศ

	 	 1.1	จัดหำ	จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี914	รำยกำร	

	 	 1.2	จัดท�ำ	Web	directory	สำรสนเทศวทิยำศำสตร์ให้เป็นหมวดหมู่	42	เว็บไซต์	

	 	 1.3	บ�ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี2,505	รำยกำร
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 2. เพิ่มศักยภาพการเข้าถงึสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนรูปแบบดจิติอล

2.1	 พัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรร่วมกับสถำบันค้นคว้ำ 

	 	 	 	 	 และพัฒนำผลติภัณฑ์อำหำร	มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์	 จัดท�ำฐำนข้อมูลด้ำนวทิยำศำสตร์ 

						และเทคโนโลยกีำรอำหำร	615	ระเบยีน	

2.2	 เพิ่มข้อมูลหน้ำสำรบัญของสิ่งพิมพ์ภำษำไทยและต่ำงประเทศในฐำนข้อมูลดรรชนี	 (Public	 

						Catalog)	2,400	ระเบยีน	

2.3	พฒันำฐำนข้อมลูดรรชนวีำรสำรไทยดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยรี่วมกบั	15	หน่วยงำนภำย 

					ใต้ศูนย์ประสำนงำนสำรนเิทศสำขำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี2,420	ระเบยีน	

2.4	ส่งเสรมิกำรเข้ำถงึสำรสนเทศวชิำกำรเฉพำะเรื่องภำษำต่ำงประเทศ	1,721	ระเบยีน	

2.5	ประมวลสำรสนเทศพร้อมใช้งำน	(Information	Repackaging)	ประกอบด้วย	

•	 บทคัดย่อสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกวำรสำรภำษำต่ำงประเทศเป็น 

ภำษำไทย	188	เรื่อง

•	 สำระน่ำรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยจีำกภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย	6	เรื่อง

•	 ฐำนข้อมูลส่งเสรมิและเผยแพร่สำรสนเทศสู่ชุมชน	225	ระเบยีน

2.6	กฤตภำคด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีจ�ำนวน	1,202	ระเบยีน	

2.7	บรกิำรหน้ำสำรบัญวำรสำร	(ภำษำต่ำงประเทศ)	ฉบับปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์	17,747	ระเบยีน

 3. ขยายฐานการเรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

	 	 	 	3.1	ขยำยฐำนกำรเรยีนรู้เพื่อกำรวจิัยและพัฒนำ	ด้ำนกำรสบืค้นสำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	ให้แก่	ข้ำรำชกำร	นักวทิยำศำสตร์	นักวจิัย	ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม	และผู้สนใจ	โดยจัดที่ส�ำนัก

หอสมุดฯ	1	ครัง้	และนอกสถำนที่	5	ครัง้	ได้แก่	บรษิัท	ด.ีเอรเีซริ์ช	เซ็นเตอร์	จ�ำกัด	บรษิัท	กฟิฟำรนี	สกำยไลน์	

แลบบอรำทอรี่	แอนด์	เฮลท์แคร์	จ�ำกัด	บรษิัทรับตรวจสนิค้ำโพ้นทะเล	จ�ำกัด	ส�ำนักตรวจสอบคุณภำพสนิค้ำ

ปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์	และส�ำนักวทิยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ดนิ	กรมพัฒนำที่ดนิ	

	 	 	 	 3.2	พฒันำทกัษะกำรสบืค้นสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีห้แก่	นกัวชิำกำร	อำจำรย์	นกัเรยีน	

นักศกึษำ	 และประชำชนผู้สนใจ	 1	 ครัง้	 คอื	 กำรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิำร	 เรื่อง	 กำรเข้ำถงึแหล่งข้อมูลและน�ำ

สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์เพือ่สร้ำงรำยได้สร้ำงอำชพีของชมุชนหมูบ้่ำนวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยี	ณ	โรงเรยีนวเิศษชัยชำญวทิยำคม	อ�ำเภอวเิศษชัยชำญ	จังหวัดอ่ำงทอง	วันที่	29-30	มถิุนำยน	

พ.ศ.	2554	มผีู้เข้ำร่วมกจิกรรม	จ�ำนวน	220	คน	เพื่อสนองนโยบำยหมู่บ้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีอง

กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ตารางสรุปผลการด�าเนนิงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2547-2554

 กจิกรรม
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ
รวม

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
	จัดหำ	จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ

เพื่อใช้ร่วมกันใน	ประเทศ

รำยกำร 1,983 1,483 1,152 1,872 1,151 6,057 1,029 914 15641

จัดท�ำ	Web	Directory	สำรสนเทศ

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีให้เป็น

หมวดหมู่	

แห่ง 107 133 120 48 51 35 42 536

บ�ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศวทิยำ

ศำสตร์และเทคโนโลย	ี

เล่ม 2,909 3,881 4,567 1558 2,537 1,570 1,327 2,505 20,854

งำนเครอืข่ำยสำรสนเทศวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยกีำรอำหำร	

ระเบยีน 8,290 7,557 7,105 5,795 5,951 3,724 1,427 615 40,464

เพิ่มข้อมูลหน้ำสำรบำญในฐำนข้อมูล

ดรรชนสีิ่งพมิพ์ภำษำต่ำงประเทศ	

ระเบยีน 4,036 5,814 5,028 3,677 2,996 3,100 5,000 2,400 32,051

ฐำนข้อมูลดรรชนวีำรสำรภำษำไทย

ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระเบยีน 6,171 2,282 2,466 2396 2,242 2,021 2,423 2,420 22,421

ส่งเสรมิกำรเข้ำถงึสำรสนเทศวชิำกำร

เฉพำะเรื่องภำษำต่ำงประเทศ

ระเบยีน 1,565 1,721 3,286

บทคัดย่อสำรสนเทศวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยจีำกวำรสำรภำษำ	ต่ำง

ประเทศเป็นภำษำไทย

เรื่อง 300 280 200 188 968

สำระน่ำรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

จำกภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย

เรื่อง 10 15 14 17 22 - 9 6 93

ฐำนข้อมูลส่งเสรมิและเผยแพร่

สำรสนเทศสู่ชุมชน

ระเบยีน 300 195 225 210 240 260 225 1,655

กฤตภำคอเิล็กทรอนกิส์ด้ำน

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระเบยีน 7,000 902 1,492 1,290 1,202 11,886

บรกิำรหน้ำสำรบัญวำรสำร	(ภำษำ

ต่ำงประเทศ)	ฉบับปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์

ระเบยีน 17,197 17,747 34,944

พัฒนำทักษะกำรสบืค้นแก่	นักวจิัย	นัก

วทิยำศำสตร์	นักค้นคว้ำฯ

คน 289 574 286 251 407 1,225 700 220 3,952

ขยำยฐำนกำรเรยีนรู้เพื่อกำรวจิัยและ

พัฒนำ

ครัง้ 6 6 12

       

      หมายถงึ ยังไม่ได้เริ่มมกีจิกรรมนั้นๆ ในโครงการฯ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 มีแหล่งสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสำมำรถบริหำรจัดกำรมวลทรัพยำกร

สำรสนเทศและให้บริกำรข้อมูลด้วยระบบเครือข่ำยสำรสนเทศผู้ใช้บริกำรทุกระดับพร้อมทั้งเครือข่ำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำมำรถได้สำรสนเทศที่ตรงกับควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์	

ทุกเวลำ	ทุกโอกำส

	 2.	เป็นกำรลดต้นทุนควำมซ�ำ้ซ้อนในกำรน�ำเข้ำข้อมูลควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยจีำกต่ำง

ประเทศ	ประหยัดรำยจ่ำยของรัฐ	 แหล่งสำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศสำมำรถร่วม

ใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ	นักวจิัย	นักวทิยำศำสตร์	ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมด้ำนเทคนคิและวชิำกำร	รวม

ทัง้ประชำชนผู้สนใจเฉพำะสำขำสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด	เป็นกำรต่อยอดสร้ำงนวัตกรรม

เพื่อสร้ำงธุรกจิเพิ่มรำยได้

	 3.	นักวจิัย	นักวทิยำศำสตร์	ผู้ประกอบกำร	ข้ำรำชกำร	ครู	อำจำรย์	นักเรยีน	นักศกึษำ	และประชำชน

ทั่วไป	 สำมำรถน�ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน	 ด้ำนกำรศึกษำเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำง

ต่อเนื่อง	กำรพัฒนำอำชพี	เพื่อสร้ำงรำยได้	รวมทัง้สร้ำงควำมตระหนักถงึกำรใช้ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยเีพื่อพัฒนำคุณภำพชวีติและสังคม
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โครงการขยายฐานการเรยีนรู้เพื่อการวจิัยและพัฒนา : 

การสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ความเป็นมา

	 ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ในฐำนะทีเ่ป็น

แหล่งสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรส่งเสรมิให้มกีำรน�ำข้อมลูควำม

รู้ทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีไปใช้ประโยชน	์จงึได้จดัให้มกีจิกรรมกำรสบืค้นสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลย	ีภำยใต้โครงกำรขยำยฐำนกำรเรยีนรูเ้พือ่กำรวจิยัและพฒันำขึ้น	โดยเป็นกำร	แนะน�ำแหล่งสำรสนเทศ

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ	 วิธีกำรหรือเทคนิคในกำรสืบค้นสำรสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปสื่อสิ่ง

พมิพ์และสื่ออเิล็กทรอนกิส์	ตลอดจนแนะน�ำเว็บไซต์ที่ส�ำคัญและบรกิำรต่ำง	ๆ 	 เพื่อช่วยส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้เกดิกำรวจิัยและพัฒนำได้ต่อไป	

สรุปผลการด�าเนนิการ

	 ส�ำนักหอสมุดฯ	 ได้จัดโครงกำรขยำยฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ	 กำรสืบค้นสำรสนเทศ

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีรวมทัง้สิ้น	6	ครัง้	มผีู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ	ทัง้หมด	9	หน่วยงำน	299	คน	ดังนี้	

ครั้งที่ วันที่จัด ชื่อหน่วยงาน
จ�านวนผู้ร่วม

กจิกรรม (คน)
1 3	พ.ย.	53 บรษิัท	ด.ีเอ.รเีซริ์ช	เซ็นเตอร์	จ�ำกัด 54
2 1	ธ.ค.	53 บรษิัท	กฟิฟำรนี	สกำยไลน์	แลบบอรำทอรี่	แอนด์	เฮลท์แคร์	จ�ำกัด 84

3 24	ก.พ.	54 บรษิัท	รับตรวจสนิค้ำโพ้นทะเล	จ�ำกัด	 18

4 27	เม.ย.	54 ส�ำนักตรวจสอบคุณภำพสนิค้ำปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์ 77

5 27	พ.ค.	54 ส�ำนักวทิยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ดนิ	กรมพัฒนำที่ดนิ 34
6 27	ก.ค.	54 โครงกำรส่วนพระองค์สวนจติรลดำ	/	หจก.	กจิวริยิะ	เทรดดิ้ง	/	SGS	

(Thailand)	limited	/	T.I.H	(จัดที่	ส�ำนักหอสมุดฯ)

32

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	ผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม	สำมำรถน�ำข้อมลูควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำปรบัปรงุแนวทำง

กำรสบืค้นสำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีด้ด้วยตนเอง	ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิ่งขึ้น

	 2.	ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีได้เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูควำม

รู้และบรกิำรสำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีให้แพร่หลำย

กลุ่มเป้าหมาย 

	 ผู้ปฏบิัตงิำนที่สนใจเข้ำร่วมกจิกรรมทัง้จำกภำครัฐ	เอกชน	และสถำบันกำรศกึษำ

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการขยายฐานการเรยีนรู้ัเพื่อการวจิัยและพัฒนา

การสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตาร์และเทคโนโลยี

บรษิัท ด.ีเอ.รเีซริ์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด วันที่ 3 พ.ย. 53

บรษิัท กฟิฟารนี สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ�ากัด วันที่ 1 ธ.ค. 53

บรษิัท รับตรวจสนิค้าโพ้นทะเล จ�ากัด วันที่ 24 ก.พ. 54  

ส�านักตรวจสอบคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ วันที่ 27 เม.ย. 54

ส�านักวทิยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดนิ  กรมพัฒนาที่ดนิวันที่ 27 พ.ค. 54

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ วันที่ 27 ก.ค. 54
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กจิกรรมการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

เรื่อง “การพัฒนาทักษะโครงงานวทิยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดเป็นนวัตกรรมในองค์กร

แก่เยาวชนและครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ในเครอืข่ายหมู่บ้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

อ�าเภอวเิศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง”

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 น. -16.30 น.

-------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล :

	 กำรจัดท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นกันเป็นประจ�ำในโรงเรียนส�ำหรับนักเรียน

ทัง้ในระดับ	ประถม	มัธยม	และอำชวีศกึษำ	เป็นกำรส่งเสรมิให้เยำวชนได้มโีอกำสคดิอย่ำงเป็นระบบ	มเีหตุผล	

พฒันำทกัษะในกำรก�ำหนดโจทย์	ศกึษำข้อมลู	ปัญหำ	ท�ำกำรทดลอง	ด้วยกำรวเิครำะห์	สงัเครำะห์	และสรปุผล	

อันเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรท�ำงำนวจิัย	พัฒนำงำนด้ำนวทิยำศำสตร์	นอกจำกนี้	ปัจจุบันได้มกีำรจัดกจิกรรม

ประกวดโครงงำนวทิยำศำสตร์ในระดับต่ำง	ๆ	ทัง้ภูมภิำค	ประเทศ	และระดับนำนำชำต	ิอย่ำงแพร่หลำย	โดย

หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เช่น	สมำคมวทิยำศำสตร์แห่งประเทศไทย	หน่วยงำนภำครฐั	และเอกชนต่ำง	ๆ 	เป็นกำรกระตุน้

ให้กำรเรยีนรูจ้ดัท�ำโครงงำนวทิยำศำสตร์มคีณุภำพในโรงเรยีน	และเปิดโอกำสให้เยำวชนได้แสดงควำมสำมำรถ

ในระดับประเทศ	และระดับโลกด้วย	ฉะนัน้	กำรวำงรำกฐำนในกำรเขยีนโครงงำนวทิยำศำสตร์ที่ถูกต้อง	และมี

เหตผุล	สำมำรถต่อยอดเป็นนวตักรรมเพือ่กำรสร้ำงงำน	สร้ำงรำยได้	แก่ท้องถิน่ได้	จงึมคีวำมส�ำคญัและควำม

จ�ำเป็นส�ำหรับเยำวชน	

	 ด้วยเหตนุี้	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	โดย	ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

องค์กำรพพิธิภัณฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำต	ิและศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีห้องสมุด

ประชำชน	 “เฉลมิรำชกุมำร”ี	 อ�ำเภอวเิศษชัยชำญ	จังหวัดอ่ำงทอง	 จงึได้ร่วมกันจัดกจิกรรมกำรฝึกอบรมเชงิ

ปฏิบัติกำรเรื่อง	“การพัฒนาทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดเป็นนวัตกรรมในองค์กรแก่

เยาวชนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์” ขึ้น	 เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ให้แก่นักเรียน

ระดับประถมศึกษำตอนปลำย	 รวมทั้งครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ในเครือข่ำยหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

พื้นที่อ�ำเภอวิเศษชัยชำญ	 จังหวัดอ่ำงทอง	 ให้สำมำรถขยำยผลต่อยอดเป็นนวัตกรรม	 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ

เนื่องจำกปี	2553	โดยจัดขึ้นเป็น	ครัง้ที่	2	ตำมแผนงำนฯ	กจิกรรมส่งเสรมิกำรเรยีนรู้	เรื่อง	“ศูนย์กำรเรยีนรู้

ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยรีะดบัชมุชน”	ในโครงกำรหมูบ้่ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยำศำสตร์

บรกิำร	โครงกำรหมู่บ้ำนข้ำวหอมนลิฯ	

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกจิกรรม :

	 2.1	เพือ่พฒันำทกัษะกำรเขยีนโครงงำนวทิยำศำสตร์แก่นกัเรยีนของศนูย์กำรศกึษำนอกระบบและกำร

ศกึษำตำมอัธยำศัย	ในอ�ำเภอวเิศษชัยชำญ	จังหวัดอ่ำงทอง		

	 2.2	เพือ่พฒันำทกัษะอำจำรย์ทีส่อนวทิยำศำสตร์ในโรงเรยีน	และเดก็ระดบัประถมศกึษำตอนปลำยใน

อ�ำเภอวเิศษชยัชำญ	จงัหวดัอ่ำงทอง	ให้มทีกัษะในกำรท�ำโครงงำนวทิยำศำสตร์ทีม่คีณุภำพ	เกดิแนวคดิในกำร

ต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้
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	 2.3	 เพื่อเพิ่มโอกำสแก่เยำวชนในชุมชนหมู่บ้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	

ให้ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถและควำมคดิสร้ำงสรรค์ท�ำโครงงำนวทิยำศำสตร์	ให้เกดิกำรแข่งขันได้ทัง้ใน	

ระดับประเทศและระดับโลก

3. กลุ่มเป้าหมาย : 

	 นกัเรยีนระดบัประถมศกึษำตอนปลำยและครผููส้อนวทิยำศำสตร์	ในเครอืข่ำยหมูบ้่ำนวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	พื้นที่อ�ำเภอวเิศษชัยชำญ	จังหวัดอ่ำงทอง	จ�ำนวนประมำณ	60	คน

4. ระยะเวลาด�าเนนิงาน : 

		 ระหว่ำงวันที่	4	-	5	กรกฎำคม	2554	เวลำ	8.30	น.	-16.30	น.

5. วธิดี�าเนนิการ : 

5.1	 ประสำนงำนกับคณะท�ำงำนของโครงกำรหมู ่บ ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของกรม 

	 	 	 	วทิยำศำสตร์บรกิำร	วทิยำกร	หน่วยงำนที่ร่วมด�ำเนนิงำนเพื่อทรำบข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย	 /หัวข้อ 

						บรรยำย	/	วัน	/	เวลำ	และสถำนที่ด�ำเนนิโครงกำร	(ลงพื้นที่จรงิ	และผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร)

5.2	ลงพื้นจัดกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิัตกิำรและเก็บข้อมูลประเมนิผล

5.3	สรุปรำยงำนและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน

6. สถานที่ :

	 ศนูย์กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั	อ�ำเภอวเิศษชยัชำญ	จงัหวดัอ่ำงทอง	และ	องค์กำร

พพิธิภัณฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำติ	เทคโนธำน	ีต�ำบลคลองห้ำ	อ�ำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธำน	ี

7. หลักสูตรการฝึกอบรม :

	 7.1	กำรบรรยำย	และกำรฝึกภำคปฏบิัตกิำรท�ำโครงงำนวทิยำศำสตร์	

	 7.2	กำรน�ำเสนอผลงำนกลุ่มของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

	 7.3	กำรเข้ำชมค่ำยเรยีนรูฐ้ำนวทิยำศำสตร์	ณ	องค์กำรพพิธิภณัฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำต	ิจงัหวดัปทมุธำนี

8. หน่วยงานที่รับผดิชอบ :

	 8.1	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	

	 8.2	ศนูย์ข้อมลูข้อสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีห้องสมดุประชำชน	“เฉลมิรำชกมุำร”ี	อ�ำเภอ 

																วเิศษชัยชำญ	จังหวัดอ่ำงทอง	

	 8.3	ศูนย์กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอัธยำศัย	อ�ำเภอวเิศษชัยชำญ	จังหวัดอ่ำงทอง

9. หน่วยงานผู้ร่วมและสนับสนุนการด�าเนนิงานและงบประมาณ : 

	 9.1	องค์กำรพพิธิภัณฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำต	ิ

		 9.2	โครงกำรหมู่บ้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี
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10. งบประมาณ : (รายละเอยีดตามค่าใช้จ่ายข้อ 16)

	 จ�ำนวน	 38,100	 บำท	 (สำมหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)	 โดยใช้งบประมำณโครงกำรหมู่บ้ำน

วทิยำศำสตร์หมู่บ้ำนข้ำวหอมนลิ	2	กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีและ	สนับสนุนกำรด�ำเนนิงำนและ

งบประมำณบำงส่วน	โดย	องค์กำรพพิธิภัณฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำติ

11. ผลการด�าเนนิงาน :

	 มผีู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม	รวมทัง้สิ้น	61	คน	เป็นระดับประถมศกึษำในระบบโรงเรยีน	46	คน	และกำร

ศกึษำนอกระบบโรงเรยีน	15	คน

12. วทิยากร / เจ้าหน้าที่ / ผู้ประสานงาน

	 1.	วทิยำกรจำกองค์กำรพพิธิภัณฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำติ

	 2.	เจ้ำหน้ำที่และผู้ประสำนงำนจำกกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร

	 3.	เจ้ำหน้ำที่และผู้ประสำนงำนจำกห้องสมุดประชำชน	“เฉลมิรำชกุมำร”ี	จังหวัดอ่ำงทอง
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนคิการสบืค้นสารสนเทศ

จากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวจิัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล :

	 วำรสำรสำระสังเขป	Chemical	Abstracts	(CA)	จัดพมิพ์โดย	Chemical	Abstracts	Service	(CAS)	ของ	

American	Chemical	Society	(ACS)	จัดเป็นเครื่องมอืเพื่อใช้ส�ำหรับกำรเข้ำถงึ	(Information	access		tools)	ข้อมูล

ควำมรูใ้นสำขำเคม	ีวศิวกรรมเคม	ีกบัสำขำอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วเนือ่งอย่ำงกว้ำงขวำงและสมบรูณ์ทีส่ดุรำยกำรหนึง่ของ

โลกปัจจบุนั	ซึง่เป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้ห้องสมดุในสำขำวชิำทีเ่กีย่วข้องเป็นอนัมำก	เหตนุี้ท�ำให้	มกีำรใช้	CA	กนัอย่ำง

แพร่หลำยในกลุ่มนักวทิยำศำสตร์	นักวจิัย	นักวชิำกำร	และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม	กำรค้นหำสำรสนเทศ

ใน	CA	นัน้	สำมำรถสบืค้นได้ทัง้จำกรูปสิ่งพมิพ์	และจำกฐำนข้อมูลออนไลน์	ซึ่งกำรสบืค้นสำรสนเทศจำก	CA	

นัน้	จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องทรำบเกี่ยวกับเทคนคิในกำรค้นหำ	เช่น	กำรก�ำหนดค�ำค้นหรอื	หัวเรื่องที่ต้องกำรและ

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงค�ำค้นทีเ่กีย่วข้อง	จงึจะช่วยให้ผูค้้นสำมำรถหำสำรสนเทศได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ประหยดั

เวลำและตรงตำมต้องกำร	 กำรค้นหำสำรสนเทศใน	 CA	 จะได้รับควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ

นำนำประเทศ	ดังนัน้	กำรตดิตำมค้นหำควำมรู้จำก	CA	จงึให้ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรปฏบิัตงิำนด้ำนต่ำงๆ	เช่น	

กำรส่งเสรมิสนับสนุนกำรศกึษำ	ทดลอง	กำรวจิัยและพัฒนำอุตสำหกรรม	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศ

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีด้จัดหำ	CA	ไว้	เพื่อกำรให้บรกิำร	และตระหนักว่ำควรได้จัดโครงกำรฝึกอบรมขึ้น

เพื่อข้ำรำชกำร	วศ.	และผู้ที่สนใจสำมำรถใช้	CA	ในกำรค้นหำควำมรู้ส�ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

2. วัตถุประสงค์ :

	 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์

ของ	CA	วธิกีำรค้นหำควำมรู้	วธิตีดิตำมเอกสำรที่	CA	ครอบคลมุ	

และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวจิัยและพัฒนำต่อไป	

3. กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร	 นักวิทยำศำสตร์	 นักวิจัย	 ผู้

ประกอบกำรอุตสำหกรรม	ระดับปรญิญำตรขีึ้นไป	

4. วทิยากร : ข้ำรำชกำร	สท.

5. ระยะเวลา :	วันที่		27-28	มกรำคม	2554		

6. สถานที่ฝึกอบรม : 

	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร

7. ผลการด�าเนนิการ : 

	 มผีู้เข้ำอบรมทัง้หมด	36	คน	ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ำอบรมจำกบรษิัทเอกชน	จ�ำนวน	20	คน	จำกหน่วย

งำนรำชกำร	จ�ำนวน	5	คน	(กรมพฒันำทีด่นิ	2	คน	กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์	2	คน	และส�ำนกังำนสิง่แวดล้อม

ภำคที่	2	ล�ำปำง	1	คน)	และบุคคลำกรของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำรจ�ำนวน	11	คน		
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนคิการสบืค้นสารนเิทศสทิธบิัตรเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล :

	 เอกสำรสทิธบิตัรเป็นแหล่งข้อมลูควำมรูท้ีม่คีวำมส�ำคญัยิง่ต่อกำรวจิยัพฒันำนวตักรรมและกำรแข่งขนั

โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรมเป็นดัชนีที่ใช้ในกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถของประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีที่จัดท�ำโดยสถำบันนำนำชำติเพื่อกำรพัฒนำกำรบริกำร	 (TMD)	 และถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ

ของโลก	 (World	 Intellectual	 Property)	 ที่มวลมนุษย์จะเข้ำไปศึกษำค้นคว้ำและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมสิทธิ

ทำงกฎหมำยที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละประเทศ	 กำรคุ้มครองสิทธิทำงกฎหมำยของเอกสำรสิทธิบัตรท�ำให้เอกสำร

สทิธบิัตร	เป็นขุมทรัพย์ทำงปัญญำที่มคี่ำมำกมำยมหำศำล	ซึ่งผู้ที่มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำรสนเทศที่มี

ในเอกสำรสทิธบิตัรและเรยีนรูใ้นกำรทีจ่ะสบืค้นและสำมำรถน�ำควำมรูแ้ละเทคโนโลยจีำกเอกสำรสทิธบิตัรมำ

ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมก็จะช่วยเพิ่มประสทิธภิำพในกำรคดิประดษิฐ์	 กำรวจิัยพัฒนำ	สร้ำงสรรค์	 โดย

เฉพำะผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสินค้ำ	 อำจน�ำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนำสินค้ำให้ประสบควำมส�ำเร็จได้โดยไม่

ยำกนัก	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ตระหนักถงึ

ควำมส�ำคัญดังกล่ำว	จงึได้จัดโครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิำรเรื่อง	เทคนคิกำรสบืค้นสำรนเิทศสทิธบิัตรเพื่อ

กำร	ต่อยอดเทคโนโลยี	เพือ่ให้ข้ำรำชกำร	นกัวทิยำศำสตร์	นกัวจิยั	ผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรม	มคีวำมรูค้วำม

เข้ำใจในสำรสนเทศจำกเอกสำรสทิธบิัตรและน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำงำนที่รับผดิชอบต่อไป

2. วัตถุประสงค์

	 1	 .	เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิบัตรในด้ำนกำรขอจด 

															สทิธบิัตร	กำรคุ้มครองสทิธิ์	ประโยชน์	และสำมำรถสบืค้นเอกสำรสทิธบิัตรได้

	 2.	เพื่อให้ผู ้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน�ำข้อมูลเทคโนโลยีจำกเอกสำรสิทธิบัตรไปประยุกต์ใช้ใน 

														กำรผลติ	กำรพัฒนำสนิค้ำ	และต่อยอดเทคโนโลยี

3. กลุ่มเป้าหมาย : 

	 ข้ำรำชกำร	นักวทิยำศำสตร์	นักวจิัย	ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม	และผู้สนใจ		ระดับปรญิญำตรขีึ้นไป

4. วทิยากร :	ข้ำรำชกำร	สท.	/	บุคคลภำยนอก

5. ระยะเวลา :	วันที่		31	มนีำคม	–1	เมษำยน	2554	

6. สถานที่ฝึกอบรม : 

	 ห้องคอมพวิเตอร์ชัน้	3	อำคำรสถำนศกึษำเคมปีฏบิัต	ิกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร

7. ผลการด�าเนนิงาน : 

	 มผีู้เข้ำอบรมทัง้หมด		33	คน	ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ำอบรมจำกบรษิัทเอกชนจ�ำนวน	19	คน	หน่วยงำน

ในกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีจ�ำนวน	3	คน	(สวทช.	2	คน	และ	วว.	1	คน)	รัฐวสิำหกจิ	(กำรประปำ

นครหลวง)	จ�ำนวน	1	คน	และข้ำรำชกำรกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	จ�ำนวน	10	คน	
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนคิการสบืค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากอนิเทอร์เน็ตอย่างมปีระสทิธภิาพ

1. หลักการและเหตุผล :

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในกำรด�ำเนินชีวิตของมนุษย์	

มกีำรน�ำ	ICT	มำใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำยทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน	ประกอบกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วท�ำให้กำรแพร่กระจำยข่ำวสำรและข้อมูลเป็นไป

อย่ำงรวดเร็วตำมไปด้วย	 จงึก่อให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ยุคสังคมสำรสนเทศ	อย่ำงไรก็ตำม	ประชำชนใน

สังคมไทยยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	

นอกจำกนี้	เว็บไซต์ในปัจจุบันมจี�ำนวนมำกกว่ำ	50	ล้ำนเว็บไซต์	ดังนัน้	กำรเข้ำถงึเว็บไซต์เหล่ำนัน้ทัง้หมด	จงึ

เป็นเรือ่งยำก	แม้ว่ำจะค้นหำด้วย	Search	Engine	จำกเวบ็ไซต์ต่ำง	ๆ 	ทีม่ใีห้บรกิำร	และทีย่ำกไปกว่ำนัน้	คอื	กำร

ค้นหำข้อมลูให้ได้ตรงตำมทีเ่รำต้องกำรซึง่เป็นสิง่ทีส่�ำคญัทีส่ดุ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ข้อมลูดำ้นวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่คีวำมเฉพำะ	และแหล่งข้อมลูต้องสำมำรถอ้ำงองิและเชือ่ถอืได้	ดงันัน้	ผูส้บืค้นข้อมลูจงึควรทรำบ

หลักกำร	วธิกีำรในกำรค้นหำข้อมูลโดยใช้เทคนคิในกำรใช้ค�ำค้นแบบต่ำง	ๆ	ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถอื

เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ตรงกับควำมต้องกำร	 และรวดเร็วทันกำรณ์	 ส�ำนัก

หอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ตระหนักถงึควำมส�ำคัญดัง

กล่ำว	จงึได้จดัโครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรือ่ง	เทคนคิกำรสบืค้นสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

จำกอนิเทอร์เน็ตอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	เพื่อให้ข้ำรำชกำร	นักวจิัย	ผู้สนใจจำกภำคอุตสำหกรรม	มคีวำมรู้ควำม

เข้ำใจ	และน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำงำนที่รับผดิชอบต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรท�ำงำนของอินเทอร์เน็ต	 และหลัก

กำรท�ำงำนของระบบค้นหำข้อมูล	 เทคนคิกำรสบืค้นข้อมูลจำกอนิเทอร์เน็ตด้วย	Search	 Engine	แหล่งข้อมูล

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกเว็บไซต์ต่ำง	 ๆ	 และสำมำรถน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรค้นหำข้อมูล

เพื่อน�ำมำพัฒนำงำนด้ำนต่ำง	ๆ	ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อไป

3. กลุ่มเป้าหมาย :	ข้ำรำชกำร	นักวทิยำศำสตร์	นักวจิัย	ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม	และผู้สนใจทั่วไป

4. วทิยากร :	ข้ำรำชกำร	สท.	

5. ระยะเวลา : วันที่		9-10	มถิุนำยน	2554	

6. สถานที่ฝึกอบรม : 

	 ห้องคอมพวิเตอร์ชัน้	3	อำคำรสถำนศกึษำเคมปีฏบิัต	ิกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร

7. ผลการด�าเนนิงาน : 

	 มผีู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทัง้หมด	37	คน	ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ำอบรมจำกบรษิัทเอกชน	จ�ำนวน	22	คน	

จำกหน่วยงำนรัฐวสิำหกจิจ�ำนวน	 10	 คน	 (กำรประปำนครหลวง	 2	 คน	 กำรประปำส่วนภูมภิำค	 4	 คน	 และ

โรงงำนยำสบู	4	คน)		จำกหน่วยงำนรำชกำร	จ�ำนวน	1	คน	(ส�ำนกังำนสิง่แวดล้อมภำคที	่2	ล�ำปำง)	และข้ำรำชกำร

ของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	จ�ำนวน	4	คน		
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โครงการห้องสมุดมชีวีติ

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่“มุ่งมั่นพัฒนำให้

เป็นศนูย์กลำงด้ำนบรกิำรสำรสนเทศเฉพำะทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนระดบัแนวหน้ำของประเทศ	

สนบัสนนุกำรเป็นองค์กรเชีย่วชำญและแหล่งอ้ำงองิทำงวชิำกำรระดบัชำตด้ิำนกำรวเิครำะห์	ทดสอบ	ของกรม

วทิยำศำสตร์บรกิำร”	ดังนัน้ในปี	2554	ส�ำนักหอสมุดฯ	จงึจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด�ำเนนิงำนจำก

เดมิ	ไปสู่	“กำรให้บรกิำรเชงิรุก”	ซึ่งถอืเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่จ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง	ค�ำนงึถงึควำมต้องกำรของผู้

ใช้บรกิำรเป็นส�ำคัญ	น�ำไปสู่กำรมปีฏสิัมพันธ์หรอืกำรสื่อสำรสองทำง	อันจะส่งผลให้กำรให้บรกิำรของส�ำนัก

หอสมุดฯ	“มชีวีติชวีำ”	มำกขึ้น	

	 ปัจจุบันส�ำนักหอสมุดฯ	ได้	ปรับปรุงภูมทิัศน์ชัน้	1	เพื่อให้บรกิำรในลักษณะ	One	stop	services	และจัด

เตรยีมบรกิำรเชงิรุกนอกเหนอืจำกบรกิำรพื้นฐำนทั่วไปที่ส�ำคัญ	4	บรกิำร	ได้แก่	

	 	 1.	Fast	Document	Delivery	Service

	 	 2.	บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยผ่ำน	RSS	(Really	Simple	Syndication)

	 	 3.	บรกิำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวจิัย

	 	 4.	บรกิำรตดิตำมสำรสนเทศทันสมัยเฉพำะเรื่องเฉพำะรำย	(SDI	:	Selective	Dissemination	of	 

	 	 			Information	Service)

	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนโดยเฉพำะบริกำรเชิงรุกเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 ส่งผลให้	

“หอสมุดวทิยำศำสตร์	ดร.	ตัว้	ลพำนุกรม”	เป็นแหล่งค้นคว้ำทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	

และเป็นที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง	 มีกำรน�ำทรัพยำกรสำรสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ	 ส�ำนักหอ

สมุดฯ	ได้เล็งเห็นถงึควำมส�ำคัญดังกล่ำวในกำรจัดกำรห้องสมุดมชีวีติ	(Living	Library)	และให้มกีจิกรรมควำม

เคลือ่นไหวตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้บรกิำรอยูต่ลอดเวลำ	จงึจดัท�ำ	“โครงกำรห้องสมดุมชีวีติ”	ขึ้น	เพือ่

ผลักดันให้สำมำรถด�ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพประสทิธผิลต่อไป	

วัตถุประสงค์

1.	 เพื่อให้ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งค้นคว้ำทำงด้ำน

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	และเป็นที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง	

2.	 เพือ่จงูใจให้มผีูม้ำใช้บรกิำรส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพิม่มำก

ขึ้นด้วยกำรจัดกจิกรรมต่ำง	ๆ	ปรับปรุงบรรยำกำศ	สถำนที่ให้ดูสวยงำม	อ�ำนวยประโยชน์ให้กับผู้

ใช้บรกิำรด้วยบรกิำรเชงิรุกแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดยีว	(One	stop	service)	

3.	 เพือ่ประชำสมัพนัธ์บรกิำรห้องสมดุเชงิรกุของส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยใีห้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ภำยในและภำยนอก

4.	 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีำรใช้ห้องสมดุแก่ผูใ้ช้บรกิำรกลุม่เป้ำหมำยทัง้ภำยในและภำยนอก	

ให้สำมำรถเข้ำถงึและน�ำข้อมลูทำงวชิำกำรด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

5.	 เพื่อเสริมสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรเรื่องของกำรท�ำควำมดีในรูปแบบ	 “กำรให้”	 เป็นตัวอย่ำงและ

แรงบันดำลใจแก่กันและกัน	จนเกดิควำมสุขสงบในจติใจอย่ำงยั่งยนื	และเป็นภูมคิุ้มกันต่อปัญหำ

หรอือุปสรรคในชวีติบูรณำกำรกับโครงกำรอื่น	ๆ 	เพื่อให้เกดิกำรรณรงค์เกี่ยวกับกำรท�ำควำมดใีน

รูปแบบของ	“กำรให้”	ให้เกดิเป็นเครอืข่ำยที่เข้มแข็ง
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สรุปผลการด�าเนนิงาน

	 ในปีงบประมำณ	 2554	 ส�ำนักหอสมุดฯ	 ได้จัดท�ำโครงกำรภำยใต้	 โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต	 รวม	 3	

โครงกำร	โดยแต่ละโครงกำรจ�ำแนกเป็นกจิกรรมย่อยที่ส�ำคัญดังนี้

โครงการที่ 1 : โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การบรกิารเชงิรุก มกีจิกรรมย่อย 2 

กจิกรรม คอื

	 กจิกรรม	1.1	สัมมนำเชงิปฏบิัตกิำร	จ�ำนวน	1	ครัง้

วนัที	่19	กรกฎำคม	2554	เรือ่ง	“กำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศในยคุดจิทิลัสู่กำรบรกิำรเชงิ

รุก”มผีู้เข้ำร่วมกจิกรรม	60	คน

	 กจิกรรม	1.2	สนทนำ	แลกเปลีย่นเรยีนรู(้CDP)	/	กลุม่ชมุชนนกัปฏบิตั	ิ/	กำรสอนงำน	และอืน่ๆทีส่นบัสนนุ

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของส�ำนักหอสมุดฯ	โดยจัดกจิกรรมที่ส�ำนักหอสมุดฯจ�ำนวนทัง้สิ้น	5	ครัง้	ดังนี้

•	 วันที่	30	พฤษภำคม	2554	เรื่อง	“กลยุทธ์และยุทธวธิ	ีกำรให้บรกิำรเชงิรุกของห้องสมุด”	

มผีู้เข้ำร่วมกจิกรรม	30	คน

•	 วันที่	8	มถิุนำยน	2554	เรื่อง	“ประสบกำรณ์จำกกำรศกึษำดูงำนหอสมุดแห่งชำตแิละหอ

สมุดศริริำชพยำบำล”	มผีู้เข้ำร่วมกจิกรรม	33	คน

•	 วันที่	13	กรกฎำคม	2554	เรื่อง	“บทบำทของ	CoPsในกำรสนับสนุนกำรบรกิำรเชงิรุก”	มผีู้

เข้ำร่วมกจิกรรม	32	คน

•	 วันที่	8	สงิหำคม	2554	เรื่อง	“วทิยำศำสตร์กำรให้บรกิำรส�ำหรับยุคเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์

และกำรป้องกันควำมไม่พงึพอใจของลูกค้ำ”	มผีู้เข้ำร่วมกจิกรรม	32	คน

•	 วันที่	2	กันยำยน	2554	เรื่อง	“กำรเตรยีมควำมพร้อมของห้องสมุดสู่อำเซยีนกับกำรพัฒนำ

ลกูค้ำเพือ่สร้ำงควำมยัง่ยนืให้กบัองค์กรและกำรเกบ็รกัษำทรพัยำกรสำรสนเทศดจิทิลัและ

กำรจัดกำรควำมรู้”	มผีู้เข้ำร่วมกจิกรรม50	คน

โครงการที่ 2 : ท�าดเีพื่อพ่อ (Wishing Hall)

	 จัดท�ำ	Wishing	Hall	และจัดนทิรรศกำรเทดิพระเกยีรต	ิพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช	

จ�ำนวน	1	ครัง้	ระยะเวลำด�ำเนนิกำร	มถิุนำยน	-	พฤศจกิำยน	2554

โครงการที่ 3 : บรกิารห้องสมุดเชงิรุก มกีจิกรรมย่อย 4 กจิกรรม คอื

	 กจิกรรมที่	3.1	บรกิำร	Fast	Document	Delivery	Service

	 กจิกรรมที่	3.2	บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยในรูปแบบ	RSS	(Really	Simple	Syndication)	

	 กจิกรรมที่	3.3	บรกิำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวจิัย	

•	 บรกิำรสบืค้นฐำนข้อมูลเพื่อกำรวจิัย

•	 บรกิำรแนะน�ำกำรเขยีนบรรณำนุกรมและรำยกำรอ้ำงองิ

•	 บรกิำรช่วยนักวจิัยในกำรตรวจสอบงำนวจิัยส�ำหรับกำรจดสทิธบิัตรเบื้องต้น

•	 บรกิำรจัดท�ำ	Patent	Mapping

	 กจิกรรมที	่3.4	บรกิำรตดิตำมสำรสนเทศทนัสมยัเฉพำะเรือ่งเฉพำะรำย	(SDI	:	Selective	Dissemination	

of	Information	Service)



สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554 61

	 โดยในโครงกำรที่	3	นี้ส�ำนักหอสมุดได้ด�ำเนนิกำร	Site	Visit	หน่วยงำน	/	ศูนย์เชี่ยวชำญ	/ศูนย์ทดสอบ	

/	Cluster	ของ	วศ.	จ�ำนวนทัง้สิ้น	10	ครัง้	14	ศูนย์	65	คน	มผีู้ให้ควำมสนใจบรกิำรเชงิรุกที่ส�ำนักหอสมุดฯ	ให้

บรกิำรดังนี้	

	 1.	บรกิำร	Fast	Document	Delivery	Service	จ�ำนวน	54	รำย

	 2.	บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยในรูปแบบ	RSS	(Really	Simple	Syndication)	จ�ำนวน	53	รำย

	 3.	บรกิำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวจิัย	จ�ำนวน	46	รำย

	 4.	 บริกำรติดตำมสำรสนเทศทันสมัยเฉพำะเรื่องเฉพำะรำย	 (SDI	 :	 Selective	 Dissemination	 of	 

															Information	Service)	จ�ำนวน	48	รำย

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยมีจี�ำนวนผู้มำใช้บรกิำรเพิ่มมำกขึ้น	

	 2.	ผู้เข้ำร่วมฟังเสวนำได้รับควำมรู้	แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็นและน�ำควำมรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้

	 3.	กลุ่มเป้ำหมำยรู้จักบรกิำรใหม่ๆ	ของส�ำนักหอสมุดฯเพิ่มมำกขึ้น

ประมวลภาพกจิกรรมในโครงการห้องสมุดมชีวีติ
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กจิกรรม “เปิดหอสมุดวทิยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม”

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
อัญญาดา ตัง้ดวงดี

ความเป็นมา

	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2476	 มีบทบำท

หลักเป็นห้องสมุดและศูนย์สำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีี่ส�ำคัญของประเทศ	ซึ่งถ้ำนับแล้วเป็น

เวลำถงึ	77	ปี	ที่ได้เปิดให้บรกิำรมำ	มเีอกสำรด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

มำกมำยกว่ำ	700,000	เล่ม	มพีื้นที่บรกิำรทัง้หมด	4	ชัน้	ได้แก่	ชัน้	1,	2,	5	และ	6	แต่ละชัน้จะมบีรรณำรักษ์ที่

มคีวำมรูท้ำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีและมคีวำมเชีย่วชำญช�ำนำญในกำรสบืค้นเอกสำรเป็นอย่ำงดใีห้

บรกิำร

	 และด้วยกระแสกำรเปลี่ยนแปลงหลำยๆ	อย่ำงที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน	บวกกับแนวคดิของอดตีอธบิดกีรม

วทิยำศำสตร์บรกิำร	(นำยปฐม	แหยมเกต)ุ	ทีต้่องกำรจงูใจให้มคีนเข้ำใช้ห้องสมดุเพิม่ขึ้น	จงึเหน็ถงึควำมส�ำคญั

ในกำรปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณชั้น	 1	 ของส�ำนักหอสมุดฯ	 ซึ่งกำรปรับปรุงได้เริ่มขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2552	 ภำยใต้

โครงกำรห้องสมุดมชีวีติ	โดยอนุมัตงิบประมำณในกำรปรับปรุงประมำณ	3,000,000	บำท	โดยเริ่มด�ำเนนิกำร

ปรับปรุงเมื่อวันที่	3	พฤศจกิำยน	2552	และแล้วเสร็จเมื่อวันที่	30	กันยำยน	2553	นอกจำกนี้	ยังได้รับควำม

เหน็ชอบจำก	นำยเกษม	พฤิทธิบ์รูณะ	อธบิดกีรมวทิยำศำสตร์บรกิำรคนปัจจบุนั	ก�ำหนดชือ่อกีหนึง่ชือ่ของส�ำนกั

หอสมุดฯ	เป็น	“หอสมุดวทิยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม”	เพื่อเป็นเกยีรตแิด่	ดร.ตัว้	ลพำนุกรม	อธบิดคีน

แรกของกรมวทิยำศำสตร์	 ซึ่งเป็นผู้รเิริ่มให้มงีำนห้องสมุดและเป็นกำรสบืทอดเจตนำรมณ์ของท่ำนที่ต้องกำร

ให้มหีอสมดุวทิยำศำสตร์แห่งชำต	ิเพือ่เป็นแหล่งศกึษำค้นคว้ำในทำงวทิยำศำสตร์ส�ำหรบัผูส้นใจทัว่ไปของชำติ

สรุปผลการด�าเนนิงาน

	 กำรเปิดหอสมดุวทิยำศำสตร์	ดร.ตัว้	ลพำนกุรม	จดัขึ้นในวนัพฤหสับดทีี่	23	ธนัวำคม	2553	ตัง้แต่เวลำ	

08.45	–	12.00	น.	ในกำรนี้ได้รับเกยีรตจิำก	นำยเกษม	พฤิทธิ์บูรณะ	อธบิดกีรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ตัดรบิบิ้น

เปิดหอสมุดอย่ำงเป็นทำงกำรเวลำ	09.29	น.	ส�ำหรับกจิกรรมหลังจำกเปิดหอสมุดฯ	นัน้	เป็นกำรน�ำชมบรเิวณ

ภำยในพื้นที่ชัน้	1	มกีจิกรรมต่ำงๆ	ดังนี้

	 	 1.	นทิรรศกำร	“รู้จักหอสมุดวทิยำศำสตร์	ดร.ตัว้	ลพำนุกรม”	

	 	 2.	พธิรีับมอบอุปกรณ์โสตทัศน์วัสดุจำกประธำน	บรษิัทบุ๊ค	โปรโมชั่น	จ�ำกัด

	 	 3.	พธิสีงฆ์	

	 	 4.	รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 จำกกำรปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ชั้น	 1	 ส�ำนักหอสมุดฯ	 ท�ำให้มีกำรจัดแบ่งพื้นที่ชั้น	 1	 จ�ำนวน	 700	

ตำรำงเมตร	 แยกเป็นโซนต่ำงๆ	 ได้แก่	 โซนบริกำรเน้นกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเดียว	 ประกอบด้วย	

บรกิำรยมื	–	คนื	บรกิำรจัดหำเอกสำรฉบับเต็ม	บรกิำร	SDI	บรกิำรสำรสนเทศสนับสนุนงำนวจิัย	บรกิำรโสต

ทัศนวัสดุ	ฯลฯ	โซนวชิำกำรจัดท�ำเป็นห้องค้นคว้ำวจิัยซึ่งให้บรกิำรฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ	เช่น	CA	on	Web,	 



สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร�ยง�นกิจกรรมประจำ�ปี 2554 63

e-book	ฯลฯ	นอกจำกนี้	ยังมโีซนอนิเทอร์เน็ต	โซนสิ่งพมิพ์ใหม่	โซนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งมพีื้นที่ส�ำหรับจัดกำร

เสวนำ	และเวทสี�ำหรับจัดกจิกรรม	รวมทัง้โซนผ่อนคลำยที่ประกอบด้วยมุมนติยสำร	แมกกำซนีฯลฯ

	 กำรปรับปรุงหอสมุดวิทยำศำสตร์	 ดร.ตั้ว	 ลพำนุกรม	 ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำให้เป็น

ห้องสมุดมีชีวิตและมุ่งมั่นในกำรเป็นหอสมุดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหนำ้ของประเทศ	 และเป็น

ศูนย์กลำงกำรบรกิำรสำรสนเทศเฉพำะทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศในอนำคต

กลุ่มเป้าหมาย ประชำชนทั่วไป

หน่วยงานที่รับผดิชอบ	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์	:	02-2017250-55

โทรสำร		:	02-2017265

 

ภาพงานเปิดหอสมุดวทิยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

วันพฤหัสบดทีี่ 23 ธันวาคม 2553
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กจิกรรม “วทิยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน”
อัญญาดา ตัง้ดวงดี

ความเป็นมา

	 ด้วยกระทรวงวทิยำศำสตร์	ได้จดังำน	“ถนนสำยวทิยำศำสตร์”	ประจ�ำปี	2554	เนือ่งในเทศกำลวนัเดก็

แห่งชำต	ิเป็นประจ�ำทุกปี	ส�ำหรับปีนี้ได้ก�ำหนดจัดระหว่ำงวันที่	6	–	8	มกรำคม	2554	ณ	บรเิวณลำนพระบรม

รปูรชักำลที	่4	ด้ำนหน้ำอำคำรหอสมดุวทิยำศำสตร์	ดร.ตัว้	ลพำนกุรม	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	และห้องประชมุ

อำคำร	สวทช.	นัน้	ส�ำนกัหอสมดุฯ	ได้เข้ำร่วมจดักจิกรรมในงำนดงักล่ำว	ประกอบด้วยกจิกรรมย่อยต่ำงๆ	ได้แก่	

เกมหรรษำ	 มือน้อยร้อยศิลปะ	 วิทยำศำสตร์ที่รัก	 รู้จักหอสมุดผ่ำนบอร์ดนิทรรศกำร	 “หอสมุดวิทยำศำสตร์	

ดร.ตัว้	ลพำนกุรม”	ฉำยสำรคดวีทิยำศำสตร์	และ	ลัน๊ลำกบักจิกรรมฯ	(กจิกรรมบนเวท)ี	โดยมวีตัถปุระสงค์ของ

กำรจัดกจิกรรมย่อย	 คอืกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน	 สร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

ส่งเสรมิให้เยำวชนรู้จักกำรศกึษำค้นคว้ำด้วยตนเอง	 และสร้ำงนสิัยรักกำรอ่ำนอันเป็นรำกฐำนที่ท�ำให้เยำวชน

เติบโตขึ้นมำเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ	 และมีควำมรอบรู้ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไทยอย่ำง

ยั่งยนืตลอดไป

สรุปผลการด�าเนนิงาน

	 กำรร่วมจัดงำน	“ถนนสำยวทิยำศำสตร์”	ระยะเวลำ	3	วัน	มผีู้เข้ำร่วมงำนทัง้สิ้น	1,606	คน	มผีู้ตอบ

แบบสอบถำม	จ�ำนวน	200	คน	กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ศกึษำอยู่ระดับประถม	คดิเป็น	84	%	รองลง

มำคอืระดับมัธยม	คดิเป็น	14	%	ไม่ระบุ	คดิเป็น	2%	จำกผลส�ำรวจพบว่ำกจิกรรมที่ได้รับควำมนยิมเรยีงล�ำดับ

จำกมำกไปน้อยคอื	เกมหรรษำ	มอืน้อยร้อยศลิปะ	วทิยำศำสตร์ทีร่กั	รู้จกัหอสมดุฯ	ผ่ำนบอร์ดนทิรรศกำร	และ	

ลั๊นลำกับกจิกรรม	ส�ำหรับรูปแบบกจิกรรมที่ต้องกำรให้ส�ำนักหอสมุดฯ	จัดในปีหน้ำ	ได้แก่	เกมต่ำงๆ	เช่น	เกม

หรรษำ	เกมแต่งตัว	ลูกโป่ง	ยงิปืน	จิ๊กซอว์	กำรวำดภำพระบำยส	ีและกจิกรรมเกี่ยวกับควำมรู้	กำรตอบค�ำถำม	

เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ส�ำนักหอสมุดฯ	 ได้ประชำสัมพันธ์โดยตรงถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเยำวชนให้สัมผัสถึงภำพลักษณ์ที่ดี

ของห้องสมดุในกำรเป็นแหล่งค้นคว้ำด้วยตนเองและสนบัสนนุให้เยำวชนเกดิกำรเรยีนรูแ้ละสร้ำงสรรค์ผลงำน	

เพือ่สนบัสนนุกำรเรยีนรู้ด้วยตนเองตลอดชวีติอนัเป็นรำกฐำนทีส่�ำคญัน�ำไปสู่กำรสรำ้งสงัคมฐำนควำมรู้ต่อไป

ในอนำคต

กลุ่มเป้าหมาย	 เยำวชนและผู้ปกครองที่ร่วมงำนวันเด็กแห่งชำติ	ณ	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 กระทรวง

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่รับผดิชอบ	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 02-201-7250-55

โทรสาร :	02-201-7266	
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ภาพบรรยากาศงานกจิกรรม “วทิยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน”

วันที่ 6 – 8 มกราคม 2554 
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กจิกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท. 
 

	 ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(สท.)	ได้ด�ำเนนิตำมนโยบำยกำรจดักำร

ควำมรู้ของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	 (วศ.)	คอื	พัฒนำบุคลำกรของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	 ให้มคีวำมรอบรู้

คู่คุณธรรม	มกีำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้	คดิอย่ำงเป็นระบบ	และถ่ำยทอดควำมรู้สู่สังคม	ทัง้นี้ได้มกีำรจัดท�ำและ

ด�ำเนนิกำรตำมแผนผลักดันกำรจัดกำรควำมรู้ของ	 สท.	 เพื่อให้เกดิองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นใน	 4	 หัวข้อ	 ได้แก่	 1)	

บรกิำร	Fast	Document	Delivery	Service	2)	บรกิำรข้อมลูข่ำวสำรทนัสมยัในรปูแบบ	RSS	3)	บรกิำรสำรสนเทศ

สนับสนุนกำรวจิัย	และ	4)	บรกิำร	SDI	มผีลกำรด�ำเนนิกำรสรุปได้ดังนี้

1. สร้าง/แสวงหา/พัฒนาความรู้ในการจัดบรกิารเชงิรุก สท. 

	 เมื่อมีกำรก�ำหนดองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นใน	 4	

หัวข้อดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว	 คณะท�ำงำนฯ	 และผู้รับ

ผิดชอบบริกำร	 ซึ่งนอกจำกจะมีกำรศึกษำค้นคว้ำ

ด้วยตนเองจำกแหล่งข้อมูลที่เป็นสิ่งพิมพ์	 และสื่อ

อเิล็กทรอนกิส์ต่ำงๆ	เช่น	วำรสำรวชิำกำร	เครอืข่ำย

สงัคมออนไลน์ด้ำนห้องสมดุ	ฯลฯ	แล้ว	ยงัได้สร้ำงหรอื

แสวงหำควำมรูจ้ำกบคุคล	หรอืหน่วยงำนต่ำงๆ	ได้แก่	

กำรศกึษำดงูำน	กำรเชญิผูเ้ชีย่วชำญมำบรรยำย	กำร

ฝึกอบรม	และกำรสัมมนำ	ดังต่อไปนี้

 1.1 จัดไปศกึษาดูงาน จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่

   1.1.1	หอสมุดแห่งชำต	ิวันที่	23	พฤศจกิำยน	2553

	 		 1.1.2	หอสมดุศริริำชพยำบำล	วนัที	่19	เมษำยน	2554

 1.2 จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง 

	 	 โดยศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ	(ทส.)	ส�ำนกัหอสมดุฯ	

(สท.)	ได้จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ	:	Face-

book	และ	RSS	ในวันอังคำรที่	10	พฤษภำคม	2554	เพื่อให้บุคลำกร	

สท.	มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและสำมำรถน�ำ

มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิัตงิำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบรกิำรเชงิรุก	ของ

ห้องสมุด	วทิยำกรประกอบด้วยบุคลำกร	สท.	คอื	นำยธนกร	ศริกิจิ	

และวทิยำกรภำยนอกจำกมหำวทิยำลัยธุรกจิบัณฑติ
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 1.4 สัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร

	 	 เรื่อง	“กำรบรหิำรจัดกำรสำรสนเทศในยุคดจิทิัลสู่กำรบรกิำรเชงิรุก”	วันพุธที่	20	กรกฎำคม	

2554	มผีูเ้ข้ำร่วมจ�ำนวน	60	คน	โดยเชญิผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำยนอกและผูท้รงคณุวฒุใินวชิำชพีสำรสนเทศเข้ำ

ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เช่น	สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม	

กรมกำรแพทย์	สถำบันวจิัยจุฬำภรณ์	ฯลฯ	

 1.3 เชญิผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย 1 ครั้ง 

	 	 เรื่อง	 “กลยุทธ์และยุทธวิธีกำรให้บริกำร

เชิงรุกของห้องสมุด”	 วันจันทร์ที่	 30	 พฤษภำคม	 2554	

มีผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน	 30	 คน	 โดยเชิญวิทยำกรภำยนอกมำ

บรรยำยเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับบริกำรเชิงรุก	 คือ	 ผศ.ดร.

ปรัชญนันท์	 นิลสุข	 จำกคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม	

มหำวทิยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนอื

2. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

	 	ประกอบด้วยกำรกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้	และ	กลุ่มชุมชนนักปฏบิัต	ิ(CoPs)	ดังนี้

 2.1 กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

	 	 คณะท�ำงำนจัดกำรควำมรู้	 สท.	 ได้จัดให้มี

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ซึง่ถอืเป็นกลไกหนึง่ทีส่�ำคญัในกำร

สร้ำงให้บุคลำกร	สท.	มสี่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำรควำม

รู้	และเกดิควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	น�ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่

เกี่ยวข้องในกำรปฏบิัตงิำน	ซึ่งจัดขึ้นทัง้หมด	4	ครัง้	ได้แก่

	 	 2.1.1	ครัง้ที่	 1	 เรื่อง	 “ประสบกำรณ์จำกกำร

ศกึษำดงูำนหอสมดุแห่งชำตแิละหอสมดุศริริำชพยำบำลฯ	เพือ่

พัฒนำกำรให้บรกิำรของ	สท.”	วันพุธที่	8	มถิุนำยน	2554	มผีู้

เข้ำร่วมจ�ำนวน	33	คน

	 	 2.1.2	 ครั้งที่	 2	 เรื่อง	 “บทบำทของ	 CoPs	 ในกำรสนับสนุนกำรบริกำรเชิงรุก”	 วันพุธที่	 13	

กรกฎำคม	2554	มผีู้เข้ำร่วมจ�ำนวน	32	คน
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		 2.1.3	ครัง้ที่	3	เรื่อง“วทิยำศำสตร์กำรให้บรกิำรส�ำหรับยุคเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และกำรป้องกันควำม

ไม่พงึพอใจของลูกค้ำ”วันจันทร์ที่	8	สงิหำคม	2554	มผีู้เข้ำร่วมจ�ำนวน	32	คน

	 2.1.4	ครัง้ที	่4	เรือ่ง	“กำรเตรยีมควำมพร้อมของห้องสมดุสูอ่ำเซยีนกบักำรพฒันำลกูค้ำเพือ่สร้ำงควำม

ยัง่ยนืให้กบัองค์กรและกำรเกบ็รกัษำทรพัยำกรสำรสนเทศดจิทิลัและกำรจดักำรควำมรู”้	วนัศกุร์ที	่2	กนัยำยน	

2554	มผีู้เข้ำร่วมจ�ำนวน	50	คน

2.2 กลุ่มชุมชนนักปฏบิัต ิ(CoPs)

	 บุคลำกร	สท.	ได้รวมกลุ่มจัดตัง้	CoPs	ตำมภำรกจิที่รับผดิชอบ	แบ่งเป็น	4	กลุ่ม	ถอืเป็นเครื่องมอืหนึ่ง

ที่ส�ำคัญในกำรพบปะ	พูดคุย	แลกเปลี่ยน	รวมทัง้ระดมควำมคดิเพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยมคีณะท�ำงำนจัดกำรควำมรู้	สท.	สนับสนุนให้	CoPs	ทุกกลุ่มได้ด�ำเนนิกจิกรรม	ดังนี้	

2.2.1 กลุ่มกจิกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

	 -	 น�ำเสนอบทบำทของ	 CoPs	 ในกำรสนับสนุนกำร

บรกิำรเชงิรุก	วันพุธที่	13	กรกฎำคม	2554	

	 -	 น�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมของกลุ่มในกำร

สมัมนำเชงิปฏบิตักิำรเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศในยคุ

ดจิทิัลสู่กำรบรกิำรเชงิรุก	วันอังคำรที่	20	กรกฎำคม	2554

2.2.2 กลุ่มกจิกรรมจัดการ

	 -	จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่ง”กำรจดักำร

โสตทศันวสัดดุ้วย	VTLS	อย่ำงไรให้มปีระสทิธภิำพ”	วนัพธุ

ที่	26	กรกฎำคม	2554	ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมจ�ำนวน	22	คน

	 -	น�ำเสนอบทบำทของ	CoPs	ในกำรสนบัสนนุกำร

บรกิำรเชงิรุก	วันพุธที่	13	กรกฎำคม	2554	

	 -	น�ำเสนอกำรด�ำเนนิงำนกจิกรรมของกลุม่ในกำร

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ

ในยคุดจิทิลัสูก่ำรบรกิำรเชงิรกุ	วนัองัคำรที	่20	กรกฎำคม	

2554
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2.2.3 กลุ่มบรกิารประทับใจโดนใจผู้ใช้ห้องสมุด

	 -	 น�ำเสนอบทบำทของ	 CoPs	 ในกำรสนับสนุนกำร

บรกิำรเชงิรุก	วันพุธที่	13	กรกฎำคม	2554	

	 -	 น�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมของกลุ่มในกำร

สมัมนำเชงิปฏบิตักิำรเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศในยคุ

ดจิทิัลสู่กำรบรกิำรเชงิรุก	วันอังคำรที่	20	กรกฎำคม	2554

2.2.4 กลุ่ม Time CoP

	 -	 น�ำเสนอบทบำทของ	 CoPs	 ในกำรสนับสนุนกำร

บรกิำรเชงิรุก	วันพุธที่	13	กรกฎำคม	2554

	 -น�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมของกลุ ่มในกำร

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศใน

ยุคดจิทิัลสู่กำรบรกิำรเชงิรุก	วันอังคำรที่	20	กรกฎำคม	2554

ประกอบด้วยบรกิำรเชงิรุกจ�ำนวน	4	บรกิำร	ได้แก่	

	 1)	บรกิำร	Fast	Document	Delivery	Service	

	 2)	บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยในรูปแบบ	RSS	

	 3)	บรกิำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวจิัย	และ

	 4)	บรกิำร	SDI	

กจิกรรมยกย่องชมเชย

การเรยีนรู้

	 จำกกำรก�ำหนดองค์ควำมรูท้ีจ่�ำเป็นตลอดจน

กำรสร้ำง	 แสวงหำ	พัฒนำควำมรู้	 และน�ำมำแบ่งปัน

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำนของคณะท�ำงำน

กำรจัดกำรควำมรู้	 สท.	 ท�ำให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	

สท.	สำมำรถจดัท�ำคูม่อืกำรบรกิำรห้องสมดุเชงิรกุ	ซึง่

	 คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำร

ควำมรู	้วศ.	ได้จดัวนัแห่งกำรจดักำรควำมรูข้อง	วศ.	ประจ�ำ
ปี	2554	(Knowledge	Management	Day)	ณ	ห้องประชุมชัน้	6	อำคำร	พศ.	วันพฤหัสบดทีี่	11	สงิหำคม	2554	

เพื่อให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักแก่บุคลำกรวศ.	ในด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้	โดย	สท.	ได้เข้ำร่วมกจิกรรม

ดังนี้
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 1. การน�าเสนอผลงานการจัดการความรู้

	 นำงสันทนำ	อมรไชย	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุดฯ	และหัวหน้ำคณะท�ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้	สท.	ได้

บรรยำยวธิกีำรด�ำเนนิงำนกำรจัดกำรควำมรู้	ของ	สท.	

 2. คัดเลอืกนัก KM ดเีด่น สท. 

	 คณะท�ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้	สท.	ได้คัดเลอืกตัวแทนเพื่อรับรำงวัลนัก	KM	ดเีด่นของ	สท.	1	ท่ำน	คอื	

นำงสำวอุดมลักษณ์	เวยีนงำม

	 รำงวัลสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้	

ได้มอบรำงวัลสนับสนุนกำรท�ำกจิกรรมให้กับ	สท.	จ�ำนวน	2,000	บำท	 	

	 ผลจำกกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ	 สท.	 สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน

ทุกระดับ	 เพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในด้ำนบรกิำรเชงิรุก	ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2554	ได้เน้นองค์ควำมรู้ที่

จ�ำเป็นใน	4	หัวข้อ	ได้แก่	1)	บรกิำร	Fast	Document	Delivery	Service	2)	บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยในรูป

แบบ	RSS	3)	บรกิำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวจิัย	และ	4)	บรกิำร	SDI	ทัง้นี้ผู้รับผดิชอบบรกิำรทัง้	4	หัวข้อดัง

กล่ำวสำมำรถจัดท�ำคู่มือบริกำรห้องสมุดเชิงรุกเพื่อเป็นแนวทำงในกำรให้บริกำร	 อีกทั้งยังได้ประชำสัมพันธ์

บรกิำรเชงิรุกดังกล่ำวทำงแผ่นพับ	อเีมล	และกำรไป	Site	visit	หน่วยงำนภำยใน	วศ.	ประกอบด้วยศูนย์ต่ำงๆ	

จ�ำนวน	14	หน่วยงำน	ได้แก่	1)	ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนยำงและผลติภัณฑ์ยำง	2)	ศูนย์เชี่ยวชำญทดสอบของเล่น	3)	

ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนแก้ว	4)	ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยเีซรำมกิ	5)	ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนวัสดุสัมผัสอำหำร	6)	

ศูนย์บรหิำรจัดกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏบิัตกิำร	7)	ศูนย์ฝึกอบรมด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี8)	

ศูนย์ทดสอบกระดำษและผลติภัณฑ์กระดำษ	9)	ศูนย์ทดสอบด้ำนสิ่งแวดล้อม	10)	หน่วยรับรองระบบงำนห้อง

ปฏบิัตกิำร	11)	Cluster	วัสดุเหลอืทิ้งทำงกำรเกษตร	12)	Cluster	พลังงำน	13)	Cluster	น�ำ้ดื่ม	น�ำ้ใช้	14)	Cluster	

กำรเพิ่มมูลค่ำผลติภัณฑ์ทำงกำรเกษตร	รวมทัง้สิ้น	65	คน	เพื่อให้ผู้ใช้บรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยภำยใน	วศ.	ได้รับ

ทรำบและสำมำรถเข้ำถึงบริกำรดังกล่ำว	 ทั้งนี้ในอนำคตยังสำมำรถที่จะปรับปรุงพัฒนำบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

เพื่อขยำยขอบเขตกำรให้บรกิำรได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้นต่อไป
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โครงการและกจิกรรมร่วมงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

1. หน่วยงานเจ้าของกจิกรรม  

	 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	(วศ.)	กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

2. ประเภทโครงการ/กจิกรรม 

	 กำรศกึษำ

3. วัตถุประสงค ์

		 3.1	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม	

พระชนมพรรษำ	 7	 รอบ	 5	 ธันวำคม	 2554	 และเผยแผ่พระเกียรติคุณ	พระบุญญำธิกำร	 เป็นกำรสนับสนุน

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิรวมทัง้เป็นกำรปฏบิตัติำมพระรำชกรณยีกจิ	พระบรมรำโชวำท	และหลกั

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงพระรำชทำนแก่ปวงชนชำวไทย	

	 3.2	 รณรงค์ส่งเสริมและเสริมสรำ้งแรงบันดำลใจให้บุคลำกรกรมวิทยำศำสตร์บริกำรมุ่งมั่นท�ำควำม

ด	ีอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้น	 “พลังแห่งกำรให้”	 ได้แก่	 กำรให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนในท้อง

ถิ่น	อย่ำงต่อเนื่อง	กำรให้ซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญที่จะก่อให้เกดิควำมรัก	ควำมสำมัคค	ีควำมร่วมมอืร่วมใจ	เพื่อ	

ผลักดันและขยำยผลไปสู่สังคมภำยนอกอย่ำงกว้ำงขวำง

	 3.3	 เสริมสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรเรื่องกำรท�ำดีในรูปแบบกำรให้	 เพื่อเป็นตัวอย่ำงและแรงบันดำล

ใจ	ให้เกดิกำรปฏบิัตอิย่ำงต่อเนื่อง	ยั่งยนื	จนก่อเกดิเป็นควำมผำสุกในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม	และเป็นพลังใน

กำรเสรมิสร้ำงภมูคิุม้กนัทีด่เีพือ่กำรแก้ไขปัญหำอปุสรรคทีอ่ำจเกดิขึ้นในกำรด�ำเนนิชวีติ	รวมทัง้ร่วมบรูณำกำร	

โครงกำรอื่นๆ	เพื่อรณรงค์ส่งเสรมิกำรท�ำควำมดใีนรูปแบบของกำรให้	ให้เกดิเป็นเครอืข่ำยที่เข้มแข็ง	
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4. เป้าหมาย 

		 4.1	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม	

พระชนมพรรษำ	7	รอบ	5	ธันวำคม	2554	และเผยแผ่พระเกยีรตคิุณและพระบุญญำธกิำรให้แผ่ไพศำล	ซึ่ง

นอกจำกบุคลำกรของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำรแล้ว	ยังเปิดโอกำสให้หน่วยงำนใกล้เคยีงหลำยหน่วยงำน	อำท	ิ

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวทิยำศำสตร์ฯ	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม	กรมโรงงำนอุตสำหกรรม	กรม

ทรัพยำกรธรณ	ีฯลฯ	และประชำชนทั่วไป	เข้ำมสี่วนร่วมในกำรด�ำเนนิกจิกรรมของโครงกำรดังกล่ำวด้วย

		 4.2	ร้อยละ	90	ของบุคลำกรกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร ์

และเทคโนโลยี	มุ่งมั่นท�ำควำมดโีดยเน้น	“พลังแห่งกำรให้”	คอื	กำรขยำยฐำนกำรเรยีนรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์และ	

เทคโนโลยี	 สู่ภำคอุตสำหกรรมและชุมชน	 อย่ำงต่อเนื่อง	 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกลยุทธ์กำรสืบค้น 

สำรนิเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู ่ภำคอุตสำหกรรม	 และจัดโครงกำรส่งเสริมเผยแพร่สำรสนเทศ 

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยสีู่ชุมชน	เพื่อกำรสร้ำงรำยได้	สร้ำงอำชพี	

		 4.3	ไม่น้อยกว่ำ	3	ช่องทำง	(ประชำสัมพันธ์เสยีงตำมสำย	ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์	บรกิำรผ่ำนสื่อ	

สงัคมออนไลน์	และเอกสำรแผ่นพบัเชญิชวน)	ในกำรเผยแพร่กำรด�ำเนนิโครงกำรดงักล่ำวเพือ่เชญิชวนกำรเข้ำ

ม	ีส่วนร่วมในกำรด�ำเนนิโครงกำร

5. ระยะเวลาด�าเนนิการ 

	 9	พฤษภำคม	31	ธันวำคม	2554	

6. วธิกีารด�าเนนิงาน 

	 6.1	จัดท�ำ	Wishing	Hall	ที่หอสมุดวทิยำศำสตร์	ดร.	ตัว้	ลพำนุกรม	พื้นที่ชัน้	1	ส�ำหรับให้บุคลำกร	วศ.	

และผู้เข้ำร่วมกจิกรรมได้เขยีนข้อควำมลงบนกระดำษรูปหัวใจ	ตดิลงบนพื้นที่ที่จัดเตรยีมไว้ให้

	 6.2	จัดนทิรรศกำรเทดิพระเกยีรตพิระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช	ภำยใต้หัวเรื่อง	“๘๔	

พรรษำ	มหำรำชำ	ร่วมเรยีนรูต้ำมรอยพระยคุลบำท	ผ่ำนพระบรมรำโชวำท”	และแนะน�ำหนงัสอืพระรำชประวตั	ิ

พระรำชกรณยีกจิ	พระบรมรำโชวำท	พระอัจฉรยิภำพ	ทศพธิรำชธรรม	ฯลฯ

	 6.3	จัดกจิกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเรยีนเชญิอธบิดกีรมวทิยำศำสตร์บรกิำรเป็นประธำนในพธิเีปิด

โครงกำรท�ำดีเพื่อพ่อหลวง	 และเชิญชวนผู้บริหำรระดับสูงและข้ำรำชกำร	 วศ.	 ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม

เขยีนบันทกึในแผ่นหัวใจ

	 6.4	รวบรวม	“แผ่นหัวใจ”	ที่ร้อยเรยีงถ้อยค�ำในมติขิองกำรให้จำกดวงใจของชำว	วศ.	เพื่อน้อมเกล้ำ

ถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	เมื่อสิ้นสุดกำรด�ำเนนิโครงกำร

	 6.5	 จัดฉำยภำพยนตร์สั้น	 เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 จ�ำนวน	 9	

เรื่อง

	 6.6	 ประชำสัมพันธ์โครงกำรท�ำดีเพื่อพ่อหลวง	 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เนื่อง

ในโอกำสพระรำชพธิมีหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ	7	รอบ	5	ธันวำคม	2554	ผ่ำนเว็บไซต์	ของหน่วยงำน	

http://www.dss.go.th,	siweb.dss.go.th	และ	www.facebook.com/sciencelibrary.bsti
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	 6.7	 หน่วยงำนในสังกัดกรมวิทยำศำสตร์

บริกำรจัดท�ำโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียน

รู้ด้วย	พลังแห่งกำรให้ควำมรู้	เผยแพร่สำรสนเทศ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นวิทยำทำน	 แก่

ชมุชนในส่วนภมูภิำคในหลำกหลำยเรือ่ง	สำขำวชิำ

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

7. พื้นที่ด�าเนนิการ 

		 7.1	กำรจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ	และ

เขยีนบันทกึบนแผ่นหวัใจ	ณ	หอสมุดวทิยำศำสตร์	

ดร.	ตัว้	ลพำนุกรม	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ถนน

พระรำมที่	6	กรุงเทพมหำนคร	

		 7.2	กำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรม	อบรม

เชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้	 โดยขยำยฐำน

กำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 สู ่

ภำคอุตสำหกรรมและชุมชน	เพื่อกำรสร้ำงรำยได้	

สร้ำงอำชพี	อย่ำงต่อเนือ่งในกรงุเทพมหำนคร	และ

ปรมิณฑล	รวมทัง้ส่วนภมูภิำค	ได้แก่	จ.สมทุรสำคร	

จ.อ่ำงทอง	จ.พจิติร	จ.	เพชรบูรณ์

8. ผลการด�าเนนิงาน 

		 8.1	กำรด�ำเนนิงำนที่กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	

		 	 ตดิตำมประเมนิผลโดยกำรรวบรวมจ�ำนวนแผ่นหวัใจจำกผูเ้ขยีนข้อควำมแสดงควำมจงรกัภกัดี

ทีจ่ะน�ำขึ้นน้อมเกล้ำถวำย	ซึง่ประกอบด้วยบคุลำกรกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	หน่วยงำนภำยนอก	และประชำชน

ทั่วไปที่เข้ำร่วมกจิกรรม	จ�ำนวนประมำณ	924	แผ่น	

		 8.2	กำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมในส่วนภูมภิำค

	 	 ด�ำเนนิกำรจดัโครงกำร	/	กจิกรรมตำมควำมต้องกำรของบคุลำกรในส่วนภมูภิำค	งบประมำณ	

วสัด	ุเทคโนโลยี	และประเมนิกระบวนกำรท�ำงำน	ประเมนิผลผลติทีเ่กดิขึ้นตำมวตัถปุระสงค์ของโครงกำร	รวม

ทัง้ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	กำรน�ำไปใช้	 ในระหว่ำงด�ำเนนิโครงกำรโดยใช้แบบสอบถำมประเมนิผลกำรน�ำควำมรู้

และสำรสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยสีู่ชุมชน	
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•	 บริการห้องสมุดเชิงรุก	:	Site	Visit	วศ.

4กิจกรรมพิเศษ
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กจิกรรมพเิศษ

บรกิารห้องสมุดเชงิรุก : Site Visit วศ.

ความเป็นมา

	 ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(สท.)	เป็นแหล่งเรยีนรู	้และศกึษำค้นคว้ำ

เอกสำรวชิำกำรทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	ได้จดัให้มบีรกิำรห้องสมดุเชงิรกุ	เพือ่ส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้มกีำรใช้ห้องสมุด	สำมำรถเข้ำถงึและน�ำข้อมูลไปใช้งำนให้เกดิประโยชน์	ให้ได้รับควำมสะดวก

และรวดเร็ว	ให้แก่ผู้ใช้บรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยภำยในกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร(	วศ.)	โดยกำรเข้ำพบบุคลำกร	วศ.	

(site	visit)	เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถงึบรกิำรห้องสมุดเชงิรุก	4	บรกิำร	ดังนี้

1.	บรกิำร	Fast	Document	Delivery	Service	(บรกิำรจัดหำเอกสำรฉบับเต็ม)

2.	บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยในรูปแบบ	RSS	:	Really	Simple	Syndication

3.	บรกิำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวจิัย

4.	บรกิำร	SDI	:	Selective	Dissemination	of	Information	Service	(บรกิำรตดิตำมสำรสนเทศทัน 

				สมัยเฉพำะเรื่องเฉพำะรำย)

วัตถุประสงค์

1.	เพือ่ประชำสมัพนัธ์บรกิำรห้องสมดุเชงิรกุ	ของส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์ 

			และเทคโนโลย	ีให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยภำยใน	วศ.	(บุคลำกร	วศ.	ของศูนย์ 

			เชี่ยวชำญ	/	ศูนย์ต่ำงๆ	/	กลุ่ม	Cluster	ของ	วศ.	รวม	14	หน่วยงำน)

2.	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีำรใช้ห้องสมดุและให้สำมำรถเข้ำถงึและน�ำข้อมลูทำงวชิำกำร 

			ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วขึ้น
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ระยะเวลาด�าเนนิการ

	 3	เดอืน	(15	มถิุนำยน	–	15	กันยำยน	2554

วทิยากร : บุคลำกร	สท.

	 1.	นำงจำรุนี		ฉัตรกติพิรชัย	 	 	 4.	นำงสำวสุวศร	ี	เตชะภำส

	 2.	นำงสำวรดำวรรณ		ศลิปโภชำกุล	 	 5.	นำยทวศีักดิ์		แก้วบุรี

	 3.	นำงสำววรศิรำ		แสงไพโรจน์	 	 	 6.	ว่ำที่ร้อยตรธีนกร		ศริกิจิ
 

สรุปผลการด�าเนนิงาน

	 บุคลำกร	วศ.	เข้ำร่วมฟังกำรประชำสัมพันธ์	กำรบรกิำรห้องสมุดเชงิรุก	:	Site	Visit	วศ.	รวมทัง้สิ้น	

14	หน่วยงำน	จ�ำนวน	65	คน	ดังนี้

ล�าดับที่ วันที่ Site Visit ศูนย์ฯ / Cluster จ�านวน (คน)

1 21	ก.ค.54

เวลำ	9.30-10.30	น.

1.Cluster	วัสดุเหลอืทิ้งทำงกำรเกษตร 6

2 25	ก.ค.54

เวลำ	10.00-11.00	น.

2.Cluster	พลังงำน 2

3 25	ก.ค.54

เวลำ	13.30-14.30	น.

3.ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนวัสดุสัมผัสอำหำรของอำเซยีน 5

4 28	ก.ค.54

เวลำ	9.30-10.30	น.

4.ศูนย์บรหิำรจัดกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏบิั

ตกิำร

6

5 29	ก.ค.54

เวลำ	9.30-10.30	น.

5.ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนแก้ว	

6.ศูนย์เทคโนโลยเีซรำมกิ

10

6 29	ก.ค.54

เวลำ	13.30-14.30	น.

7.Cluster	น�ำ้ดื่ม	น�ำ้ใช้

8.Cluster	กำรเพิ่มมูลค่ำผลติภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

9

7 9	ส.ค.54

เวลำ	9.30-10.30	น.

9.ศูนย์ทดสอบของเล่น

10.ศูนย์ทดสอบด้ำนสิ่งแวดล้อม
5

8 5	ก.ย.54

เวลำ	9.00-10.30	น.

11.ศูนย์ฝึกอบรมด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 12

9 5	ก.ย.54

เวลำ	14.00-15.30	น.

12.หน่วยรับรองระบบงำนห้องปฏบิัตกิำร 4

10 6	ก.ย.54

เวลำ	10.00-11.30	น.

13.ศูนย์ทดสอบกระดำษและผลติภัณฑ์กระดำษ

14.ศูนย์ทดสอบยำงและผลติภัณฑ์ยำง

6

รวม 65

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 เผยแพร่และประชำสมัพนัธ์บรกิำรห้องสมดุเชงิรกุ	ของส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยี	ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บรกิำรกลุ่มเป้ำหมำย	(บุคลำกร	วศ.	ของศูนย์เชี่ยวชำญ	/	ศูนย์ต่ำงๆ	/	กลุ่ม	

Cluster	ของ	วศ.	รวม	14	หน่วยงำน)ให้เกดิควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น	เพื่อให้มกีำรใช้ห้องสมุด	บรกิำรห้องสมุดเชงิ

รุก	และน�ำข้อมูลทำงวชิำกำรด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์
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•	 บทความลงวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

•	 บทความลงวารสารสรุปผลงานเด่น	วศ.

•	 บทความเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง

•	 บทความเผยแพร่	(สาระน่ารู)้	บนเวบ็ไซต์	http://www.dss.go.th

•	 บทความเผยแพร่ในจดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ

•	 สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่นๆ	

•	 แผ่นพับของ	สท.	ปี	2554

5 บทความและสิ่งพิมพ์เผยแพร่
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บทความและสิ่งพมิพ์เผยแพร่

บทความลงวารสารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

	 เบญจภทัร์	จาตรุนต์รศัม.ี	หอสมดุวทิยาศาสตร์	ดร.ตัว้	ลพานกุรม.	วารสารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร,  

	 	 มกราคม,	2554,	ปีที่	59,	ฉบับที่	185,	หน้า	1-3.

	 เพ็ญพชิชา	เข็มเงนิ.	ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	(Carbon	Footprint).	วารสารกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร,  

	 	 พฤษภาคม,	2554,	ปีที่	59,	ฉบับที่	186,	หน้า	18-21.

	 อัครมิา	บุญอยู่.	ท่านรู้จักซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซและการประยุกต์ใช้งานในห้องสมุด?.	วารสารกรม 

	 	 วทิยาศาสตร์บรกิาร,	กันยายน,	2554,	ปีที่	59,	ฉบับที่	187,	หน้า	3-6.

บทความลงวารสารสรุปผลงานเด่น	วศ.

	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี	การบรกิารห้องสมุดเชงิรุก	:	Site	Visit	

	 	 วศ.	สรุปผลงานเด่น	วศ.,	มถิุนายน	–	กันยายน,	2554,	หน้า	11-12.	

	 -	-	-	-	-	-	.	กจิกรรม	“เปิดหอสมุดวทิยาศาสตร์	ดร.ตัว้	ลพานุกรม”	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	สรุป 

	 	 ผลงานเด่น	วศ.,	ตุลาคม	-	มกราคม,	2553-2554,	หน้า	12-14.

	 -	-	-	-	-	-	.	กจิกรรม	“วทิยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน”	สรุปผลงานเด่น	วศ.,	ตุลาคม	-	มกราคม,	 

	 	 2553-2554,	หน้า	15-16.

	 -	-	-	-	-	-	.	โครงการขยายฐานการเรยีนรูเ้พือ่การวจิยัและพฒันา	:	การสบืค้นสารสนเทศวทิยาศาสตร์ 

	 	 และเทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	สรปุผลงานเด่น	วศ.,	กมุภาพนัธ์	–	พฤษภาคม,	2554,	 

	 	 หน้า	11-12.

	 -	-	-	-	-	-	.	โครงการพเิศษ	“ท�าดเีพื่อพ่อหลวง”	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	สรุปผลงานเด่น	วศ.,  

	 	 กุมภาพันธ์	–	พฤษภาคม,	2554,	หน้า	9-10.

  

บทความเผยแพร่ทางวทิยุกระจายเสยีง

	 อัญญาดา	ตัง้ดวงด.ี	หอสมุดวทิยาศาสตร์	ดร.ตัว้	ลพานุกรม..คลังความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 ของประเทศไทย.	บทความวทิยุกระจายเสยีงรายการวันนี้กับวทิยาศาสตร์,	 กุมภาพันธ์,	 

	 	 2554,	ครัง้ที่	36,4	หน้า.

บทความเผยแพร่	(สาระน่ารู้)	บนเว็บไซต์	www.dss.go.th

	 จารนุ	ีฉตัรกติพิรชยั.	มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากเตาเผามลูฝอย.	[ออนไลน์]	[อ้างถงึ	 

	 	 วันที่	–	ตุลาคม	2553]	เข้าถงึได้จากอนิเทอร์เน็ต	:	http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/ 

	 	 files/sti_10_2553_Toa.pdf

	 รดาวรรณ	ศลิปโภชากุล.	เสน่ห์หนังสอืเก่า.	[ออนไลน]์	[อ้างถงึ	วันที่	-	พฤศจกิายน	2553]	เข้าถงึได้ 

	 	 จากอนิเทอร์เน็ต	:	http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_11_2553_OldBook.pdf

	 อัครมิา	บุญอยู่.	Web	2.0	กับ	Social	Networking.	[ออนไลน]์	[อ้างถงึ	วันที่	–	ธันวาคม	2553]	เข้าถงึ 

	 	 ได้จากอนิเทอร์เน็ต	:	http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_12_2553_W2.pdf	
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บทความเผยแพร่	ในจดหมายข่าวกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

	 อุดมลักษณ์	 เวียนงาม.	 ฐานข้อมูลออนไลน์	 Chemical	 Abstracts	Web	 Version.	 จดหมายข่าวกรม 

	 	 วทิยาศาสตร์บรกิาร,	มถิุนายน,	2554,	ปีที่	4,	ฉบับที่	10,	หน้า	4-5.

สิ่งพมิพ์เผยแพร่อื่น	ๆ

	 ดรรชนวีารสารไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นพับของ	สท.	ปี	2554

	 -	การบรกิารห้องสมุด

เริ่มตพีมิพ์ฉบับแรก	ปี	2540	–	ปัจจุบัน	ISSN	:	1513-4970	

ก�าหนดออกราย	6	เดอืน	

	 วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือส่งเสริมและเผยแพร่

วิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมให้

ผู ้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า

บทความจากวารสารต่างๆ

	 	-	ปีที่	15	ฉบับที่	1	(มนีาคม	2554)

	 	-	ปีที่	15	ฉบับที่	2	(กันยายน	2554)
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6

7
8
9
10

รายนามบุคลากรส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายนามคณะท�างานจัดท�ารายงานกิจกรรม

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การด�าเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	

การด�าเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001

การด�าเนินกิจกรรม	5ส	สท.
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การด�าเนนิงานศูนย์บรกิารข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.)

ตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ความส�าคัญ : 

	 พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เป็นกฎหมายทีร่องรบัสทิธไิด้รูข้องประชาชน	โดย

ได้ก�าหนดสทิธใินการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของราชการ	และก�าหนดหน้าทีข่องหน่วยงานและเจ้าหน้าทีข่องรฐัต้อง

ปฏบิัตติามกฎหมาย	ตามหลักการที่ว่า	“เปิดเผยเป็นหลัก	ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”	เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายดงักล่าวข้างต้น	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	จงึได้สร้างระบบบรกิารข้อมลูข่าวสารของราชการ	

วศ.	จนแล้วเสร็จอย่างเปิดเผยเป็นรูปธรรม	กระบวนงานเริ่มตัง้แต่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารข้อมูลข่าวสาร	

ก�าหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจ	 ก�าหนดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	 ที่ประชาชน

สามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง	หรอืสบืค้นผ่านเว็บไซต์	จัดท�าบัญชรีายการและดรรชนสีบืค้น

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ.	เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการสบืค้นข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานรับผดิชอบ : 

	 1.	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 (ปส.)	 เป็นสถานที่ติดต่อและขอรับข้อมูลข่าวสารฯ	 ซึ่งจะร่วมประสานงานกับ	

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายใน	วศ.	เพือ่ให้บรกิารให้ค�าแนะน�าในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการอืน่	ๆ 	และประสานกบั

หน่วยงานต่าง	ๆ	ภายใน	วศ.	ขอข้อมูลที่เปิดเผยได้	และรวบรวมเอกสารตามมาตรา	7	และ	มาตรา	9	น�าส่งให้

ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพือ่ด�าเนนิการต่อไป	และ	ให้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ดูแลงานตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	

	 2.	ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สท.)	เป็นสถานทีจ่ดัให้ประชาชนเข้า

ค้นดูข้อมูลข่าวสารของ	วศ.	ตามมาตรา	7	และ	มาตรา	9	โดยก�าหนดให้งานสารสนเทศไทย	(ชัน้	5)	เป็น	“ศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ.”
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ประเภทข้อมูลข่าวสาร : 

1.	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 หมายถึง	 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม

ดูแลของหน่วยงานของรัฐ	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานของรัฐ	 หรือ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับเอกชน	ได้แก่	เอกสาร	หนังสอื	รายงาน	แผนผัง	แผนที่	ภาพวาด	

ภาพถ่าย	ฟิล์ม	ภาพบันทกึ	ภาพหรอืเสยีงภาพบันทกึด้วยคอมพวิเตอร์	หรอือื่นใดที่ท�าให้สิ่ง

ที่บันทกึไว้ปรากฏได้

2.	 ข้อมลูข่าวสารของราชการ	:	ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึหรอืตรวจดขู้อมลูข่าวสารมาตรา	7	:	

ประกอบด้วย	โครงสร้างและการจัดองค์กร	อ�านาจหน้าที่	วธิกีารด�าเนนิงาน	สถานที่ตดิต่อ	

รายชื่อผู้บรหิาร

3.	 ข้อมูลข่าวสารมาตรา	9	:	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายประจ�าปี	

สมัปทานมอืหรอืค�าสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่ผีลกระทบถงึสทิธหิน้าที่

ของเอกชน	ประกวดราคาจดัซื้อ/จดัจ้าง	สรปุผลการด�าเนนิงานจดัซื้อจดัจ้างประจ�าเดอืนและ

ข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร	 ฯ	 ได้

ประกาศให้จัดไว้บรกิารเพิ่มเตมิในมาตรา	 9(8)	 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ	ฯ	ลงวันที่	7	มถิุนายน	2553

4.	 ข้อมูลข่าวสารมาตรา	11	:	ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง	(ที่ไม่เข้าตามมาตรา	7	และ	มาตรา	9)

5.	 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมาตรา	21-25

6.	 ข้อมูลข่าวสารประวัตศิาสตร์มาตรา	26

สทิธขิองประชาชนตามกฎหมาย :

1.	 สทิธขิองประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ	ของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของรัฐ	

2.	 สิทธิของประชาชนที่จะยื่นค�าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้	

หรอืเพื่อน�าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรอืเพื่อการพทิักษ์สทิธขิองตนเองหรอืชุมชนหรอืสังคม	

3.	 สทิธขิองประชาชนในการขอตรวจดหูรอืขอส�าเนาข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลทีเ่กีย่วกบัตนเอง	

4.	 สิทธิของประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครอง	 มิให้มีการน�าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วย

งานของรัฐเก็บรวบรวมไว้	ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรอืเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล	

5.	 สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ	 กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	 2540	 (กรณหีน่วยงานของรัฐไม่น�าข้อมูลข่าวสาร

มาตรา	7	ไปลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา	หรอืหน่วยงานของรัฐไม่ปฏบิัตใิห้เป็นไปตามสทิธิ

ในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ)

6.	 สทิธขิองประชาชนในการอุทธรณ์ค�าสั่งต่าง	ๆ	ของหน่วยงานของรัฐ	(กรณหีน่วยงานของรัฐ

ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	ไม่รับฟังค�าคัดค้านมใิห้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	และ	ไม่

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของตน)
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คุณสมบัตเิด่นของผลงาน : 

1.	 กรมวิทยาศาสตร์บริการด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ	พ.ศ.	2540

2.	 มศีนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ	วศ.	เป็นสถานทีจ่ดัไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดขู้อมลู

ข่าวสารอย่างเปิดเผยเป็นรูปธรรม	ตามที่กฎหมายก�าหนด

3.	 	มบีัญชรีายการและดรรชนขี้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ.	ตามมาตรา	7	และมาตรา	9	ที่

ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูด้วยตนเองได้โดยง่ายและสะดวก

4.	 มช่ีองทางการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของราชการ	วศ.	ทัง้ระบบบรกิารด้วยเอกสารและออนไลน์

5.	 ผลประเมนิความพงึพอใจผูใ้ช้บรกิารข้อมลูข่าวสารของราชการ	วศ.	อยูใ่นอตัราเกนิกว่าร้อย

ละ	90

การน�าผลงานสู่การใช้ประโยชน์ :

1.	 เกดิความโปร่งใสต่อการด�าเนนิงานของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

2.	 ประชาชนมส่ีวนร่วมในทางการเมอืงจากการตดิตามการท�างานของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	

ก่อให้เกดิการพัฒนาสังคมสู่ความเป็นประชาธปิไตย

3.	 เพิ่มทัศนคติที่ดีแก่ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและกรมวิทยาศาสตร์		 

บรกิาร

4.	 ประชาชนมโีอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ของกรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร	ตามสทิธอินัชอบธรรมอย่างเท่าเทยีมกนั	ตามกฎหมายรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พ.ศ.	2550	

 

กลุ่มเป้าหมาย :ประชาชนทั่วไป

	 ช่องทางการเข้าถงึข้อมูล	:	สามารถค้นได้ด้วยตนเองหรอืค้นจากเว็บไซต์	ดังนี้

  ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 : 

	 	 	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ.

	 	 	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(ชัน้	5)	

	 	 	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

	 	 	 เว็ปไซต์	:	http://siweb.dss.go.th/	อเีมล	:	info@dss.go.th

	 	 	 โทรศัพท์	:	0-2201-7287-89	โทรสาร	:	0-2001-7265

  

  ข้อมูลข่าวสารมาตรา 11 :

	 	 	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการ	

	 	 	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 เว็ปไซต์	:	http://www.dss.go.th/	

	 	 	 โทรศัพท์	:	0-221-7097-8		 โทรสาร	:	0-2201-7470
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สรุปผลการด�าเนนิงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. 

ตั้งแต่เริ่มด�าเนนิงานจนถงึปัจจุบัน

ปรมิาณข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. 2544 - 2553 2554 รวม (เรื่อง)
เอกสารมาตรา	7 61 1 62

เอกสารมาตรา	9 1,295 120 1,415

สิ่งพมิพ์เผยแพร่อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	

(เช่น	สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

1,336 30 1,366

รวม 2,692 151 2,843

จ�านวนข้อมูลข่าวสารฯ ที่ให้บรกิาร 2544 - 2553 2554 รวม (เรื่อง)

เอกสารมาตรา	7 15 4 19

เอกสารมาตรา	9 22 - 22

สิ่งพมิพ์เผยแพร่อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

(เช่น	สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

641 56 697

รวม 678 60 738

จ�านวนผู้ใช้บรกิารข้อมูลข่าวสารฯ

จ�าแนกตามประเภท 2544 - 2553 2554 รวม (คน)

ภาครัฐ	 267 22 289

ภาคอุตสาหกรรม 47 13 60

สถาบันการศกึษา 295 18 313

ประชาชนทั่วไป 69 7 76

รวม 678 60 738

จ�าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้บรกิาร 2544 - 2553 2554 รวม (คน)

ศกึษาค้นคว้า 630 57 687

พัฒนาอุตสาหกรรม 48 3 51

รวม 678 60 738
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การด�าเนนิงานในระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001

	 ปัจจุบัน	สท.	 ได้รับการรับรองระบบบรหิารงานคุณภาพมาตรฐาน	มอก.	9001	–	2552	 (ISO	9001	

:	2008)	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2552	ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมนิเพื่อการรับรองระบบงานใหม่จาก	สถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	เมื่อวันที่	2-3	ธันวาคม	2552	ครอบคลุมการประกันคุณภาพในการบรกิาร

สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพือ่สร้างความสะดวก	รวดเรว็แก่ผูข้อรบับรกิาร	และเพือ่ปรบัปรงุและ

พัฒนาระบบบรหิารงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	

	 คณะผู้แทนฝ่ายบริหาร	 และคณะกรรมการด�าเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ	 ของ	 สท.	 มีการ

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับรับการตรวจประเมิน	 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ	(สรอ.)	ในช่วงเดอืน	สงิหาคม	2555	นี้	เพื่อต่ออายุการรับรองระบบ	มาตรฐาน	มอก.	9001	–	2552	

(ISO	9001	:	2008)	ซึ่งจะหมดอายุในเดอืนธันวาคม	2555	

การด�าเนนิงานในปี 2554

คณะกรรมการด�าเนนิงานในระบบบรหิารงานคุณภาพ	ประกอบด้วย

1.	นางสันทนา	อมรไชย	 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย	ี/	ผู้แทนฝ่ายบรหิารในระบบบรหิารงาน

คุณภาพ	สท.	(Quality	Management	Representative	:	QMR	)
2.	นางสาวเบญจภัทร์	จาตุรนต์รัศมี หัวหน้ากลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี/	ผู้ช่วย	QMR

3.	นายนภดล	แก้วบรรพต หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	/	ผู้ช่วย	QMR
4.	นางเพลนิพศิ	สัตยาลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป	/	ผู้ช่วย	QMR
5.	นางสาวอารยีา	อุทัยรุ่งเรอืง	 หัวหน้าประจ�าชัน้	5	/	หัวหน้ากจิกรรมจัดหา

6.	นางสาวรดาวรรณ	ศลิปโภชากุล	 หัวหน้าประจ�าชัน้	6	
7.	นางอัญญาดา	ตัง้ดวงดี หัวหน้ากจิกรรมจัดการ
8.	นางกุหลาบ	เลขาข�า ผู้บรหิารโปรแกรมตรวจตดิตามคุณภาพภายใน
9.	นางชื่นจติ	อาทร	 ผู้ควบคุมเอกสารและข้อมูล	สท.	(Document	&	Data	 

Controller	:	DDC)
10.	นางเพ็ญพชิชา	เข็มเงนิ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี/	

เลขานุการระบบการบรหิารงานคุณภาพ	
11.	นางจารุนี	ฉัตรกติพิรชัย ผู้ช่วยเลขานุการระบบการบรหิารงานคุณภาพ	
12.	นางรัศม	ีศรสีมุทร ผู้ช่วยเลขานุการระบบการบรหิารงานคุณภาพ	

นโยบายคุณภาพ

	 เพื่อให้บรรลุนโยบายคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีซึง่มบีทบาทหน้าทีเ่ป็นหอสมดุและศนูย์สารสนเทศทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ของชาติ	 จึงมีนโยบาย	 “บริการห้องสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบบริหารงาน

คณุภาพ	ISO9001	:	2008	โดยพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรและการบรกิารอย่างต่อเนือ่ง	ผู้รบับรกิาร
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ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	มคีวามพงึพอใจ”	(ฉบับปัจจุบัน	:	ฉบับที่	6	ประกาศใช้วันที่	16	พฤศจกิายน	2552)

การด�าเนนิงานตามผังภารกจิหลัก

	 สท.	 น�าระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	 9001	 –	 2008	 มาใช้เพื่อให้การบริหารงานของ	 สท.	 เกิด

ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	 โดยจัดท�าวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละ	 ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย	 ภายใต้กรอบนโยบาย

คุณภาพของ	สท.	เพื่อให้ผู้รับบรกิารได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	มคีวามพงึพอใจ	โดยก�าหนดเป้าหมาย	ตัวชี้

วัด	ผู้รับผดิชอบ	และ	ระยะเวลาตดิตามผล	เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการและตรวจสอบความส�าเร็จของ

งานในแต่ละหน่วยงาน	ซึ่งกจิกรรมหลักทัง้	4	กจิกรรม	ได้แก่

	 1.	กจิกรรมบรหิารงานทั่วไป	รับผดิชอบโดย	ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป

	 2.	กจิกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	

	 3.	กจิกรรมจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

	 4.	กจิกรรมบรกิาร	(บรกิารห้องสมดุ	และบรกิารสารสนเทศ)	รบัผดิชอบโดย	กลุม่หอสมดุวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	(สม.)	ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สร.)	และศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	(ทส.)	

การควบคุมเอกสารและข้อมูล

	 ปัจจบุนัการควบคมุเอกสารและข้อมลูของ	สท.	ได้พฒันาการจดัท�า	จดัเกบ็	และการให้บรกิารค้นข้อมลู

ผ่านออนไลน์อนิทราเน็ตในฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสาร	ISO	9001	:	2008	เรยีกใช้ภายในหน่วยงาน	เพื่อให้

เกดิประสทิธภิาพ	สามารถประหยัดงบประมาณ	โดยระบบฯ	ช่วยลดกระดาษ	(Paperless)	ซึ่งจะแจกจ่ายหน่วย

งานเท่าทีจ่�าเป็น	ลดข้อผดิพลาดในการท�างาน	การสญูหายของเอกสาร	ท�าให้ผูใ้ช้เกดิความสะดวกรวดเรว็ในการ

เข้าถงึเอกสาร	ง่ายต่อการเรยีกใช้งาน	เพื่อให้การควบคุมเอกสารคุณภาพที่มใีช้งานเป็นฉบับปัจจุบัน	สามารถ

สอบทานกลับได้	จงึได้จัดท�าแนวทางปฏบิัตคิรอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

	 (1)	จัดท�าขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเรื่อง	การควบคุมเอกสารและข้อมูล	P-IG-022

	 (2)	จัดท�าขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเรื่องการจัดท�าเอกสารคุณภาพในรูปสื่ออเิล็กทรอนกิส์	P-IG-033

	 (3)	จดัท�าฐานข้อมลูระบบจดัเกบ็เอกสาร	ISO	9001	:	2008	สามารถสบืค้นข้อมลูในรปู	สือ่อเิลก็ทรอนกิส์	

ได้ที่	http://siweb.dss.go.th/iso

	 ปัจจุบันมจี�านวนเอกสาร	194	รายการ	ซึ่งประกอบด้วย	คู่มอืคุณภาพ	(Quality	Manual)	1	รายการ	ขัน้

ตอนการปฏบิัตงิาน	(Procedure	Manual)	39	รายการ	วธิปีฏบิัตงิาน	(Work	Instruction)	32	รายการ	แบบต่างๆ	

(Form)	117	รายการ	และบันทกึข้อตกลงร่วมในการปฏบิัตงิาน	จ�านวน	5	รายการ	

การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน

	 สท.	 ได้จัดกจิกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายในประจ�าปีตามแผนปฏบิัตงิานในระบบบรหิารงาน

คุณภาพโดยคณะผู้ตรวจตดิตามคุณภาพภายในของ	สท.	ตามโปรแกรมการตรวจประเมนิ	(Audit	Programe)	

ประจ�าปี	2554	โดยจัดการตรวจประเมนิ	แบ่งออกเป็น	2	ครัง้	ดังนี้

	 ครัง้ที่	1	ระหว่างวันที่	21	กุมภาพันธ์	-	21	มนีาคม	2554

	 ครัง้ที่	2	ระหว่างวันที่	1-20	กันยายน	2554

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการรักษาระบบตามที่ได้รับการรับรองระบบการบริการงานคุณภาพ	

มาตรฐาน	มอก.	9001	–	2552	(ISO	9001	:	2008)	ขอบข่าย	การบรกิารสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

และการด�าเนนิงานที่เกี่ยวข้อง	โดยด�าเนนิการตรวจแบบเต็มระบบทุกข้อก�าหนดหลักของมาตรฐาน	ISO	9001	

:	2008	ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ตรวจ	แบ่งเป็น	2	ครัง้ประกอบด้วย
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ครัง้ที่	1	ระหว่างวันที่	21	กุมภาพันธ์	-	21	มนีาคม	2554

กลุ่มที่ รายการตรวจตดิตาม ผู้น�าตรวจตดิตาม/ผู้ตรวจตดิตาม
NC / Obs

1.

 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป

สัมภาษณ์	หบร.

	-	การด�าเนนิงานของ	บร.

อภญิญา

จารุน,ี	รดาวรรณ,	วรศิรา

1 NC 

	2	Obs

2.	 ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัมภาษณ์	หสร.

	-	การด�าเนนิงานของ	สร.

อารยีา,	

ส�ารวล,	จอย,	อัญญาดา

1 NC 

	3	Obs

	 พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	 (CPAR)	 จ�านวน	 2	 เรื่อง	 และข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง	 จ�านวน	 5	

เรื่อง	ทัง้นี้ได้จัดท�าใบขอให้มกีารแก้ไขและป้องกัน	(Collective	and	Preventive	Action	Request)	ส่งให้ผู้รับผดิ

ชอบวเิคราะห์สาเหตุ	และก�าหนดแนวทางแก้ไข	พร้อมด�าเนนิการป้องกันไม่ให้เกดิซ�า้	เรยีบร้อยแล้ว	

ครัง้ที่	2	ระหว่างวันที่	1-20	กันยายน	2554

กลุ่มที่ รายการตรวจตดิตาม
ผู้น�าตรวจตดิตาม/ผู้ตรวจ

ตดิตาม
NC / Obs

1. คณะผู้บรหิาร

สัมภาษณ์	ผสท.

นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ

การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร

การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน

การปฏบิัตกิารแก้ไข	/	การปฏบิัตกิารป้องกัน

การควบคุมเอกสารและข้อมูล

ข้อร้องเรยีนและความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

Outsource	ที่มผีลกระทบต่อระบบ

	บรหิารงานคุณภาพ	

อุดมลักษณ์

ส�ารวล

อารยีา

3 NC 

	2	Obs	

2. กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัมภาษณ์	หสม.

การจัดหา	/	จัดการ/	บรหิารทรัพยากรสารสนเทศ 

ภาษาต่างประเทศ	และบรกิารพื้นฐานของห้องสมุด

จารุนี

รดาวรรณ

สุวศรี

	2	NC	

3. กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดหา	/	จัดการ	/	บรหิารทรัพยากรสารสนเทศภาษา

ไทย	และบรกิารพื้นฐานของห้องสมุด

การด�าเนนิงานของ	ศปว.

สุวศรี

รดาวรรณ

จารุนี

-

4. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

สัมภาษณ์	หทส.

	-	การด�าเนนิงานของ	ทส.

วรศิรา

จอย

อัญญาดา

2	Obs	
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	 พบสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	(CPAR)	จ�านวน	5	เรือ่ง	และข้อสงัเกตเพือ่การปรบัปรงุ	จ�านวน	4	เรือ่ง	

ทัง้นี้ได้จัดท�าใบขอให้มกีารแก้ไขและป้องกัน	 (Collective	and	Preventive	Action	Request)	ส่งให้ผู้รับผดิชอบ

วเิคราะห์สาเหตุ	และก�าหนดแนวทางแก้ไข	พร้อมด�าเนนิการป้องกันไม่ให้เกดิซ�า้	เรยีบร้อยแล้ว	ซึ่งนับว่าการ

ตรวจตดิตามฯ	ได้ก่อให้เกดิประโยชน์	แก่	สท.	เป็นอย่างมาก	สามารถใช้เป็นเครื่องมอืปรับปรุงการด�าเนนิงาน

ในระบบให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อร้องเรยีนและความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

	 ข้อก�าหนดทีส่�าคญัอกีประการหนึง่คอื	การให้ความส�าคญัแก่ผูใ้ช้บรกิาร	สท.	ได้ท�าการส�ารวจความพงึ

พอใจของผู้ใช้บรกิาร	โดยจัดท�าแบบส�ารวจความคดิเห็นผู้ใช้บรกิารผ่านบรกิารต่างๆ	ทัง้บรกิารห้องสมุด	และ

บรกิารสารสนเทศ	บรกิารสารสนเทศผ่านเว็บไซต์	และจัดส�ารวจผลการให้บรกิารประจ�าปี	ปีละ	1	ครัง้	 โดย

ในปี	2554	ได้ท�าการส�ารวจในช่วงระยะเวลาตัง้แต่	17	ธันวาคม	2553	–	22	กรกฎาคม	2554	ได้ส�ารวจความ

พงึพอใจการให้บรกิารในด้านต่างๆ	4	ด้าน	ดังนี้

	 ความพงึพอใจต่อกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิาร	 	 พอใจมากที่สุด	 ร้อยละ	84.96

	 ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรอืบุคลากรที่ให้บรกิาร	 	 พอใจมากที่สุด	 ร้อยละ	90.76

	 ความพงึพอใจต่อสิ่งอ�านวยความสะดวก		 	 	 พอใจมาก	 ร้อยละ	82.26

	 ความพงึพอใจต่อผลของการให้บรกิาร	 	 	 	 พอใจมากที่สุด	 ร้อยละ	87.24

	 สรุปความพงึพอใจโดยรวมทัง้	4	ด้าน	ระดับความพงึพอใจมากที่สุด	ร้อยละ	86.31	ทัง้นี้	สท.ได้น�าข้อ

เสนอแนะ	ข้อคดิเหน็จากผูใ้ช้บรกิารมาเป็นข้อมลูในการปรบัปรงุระบบการท�างานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้สามารถ

จดับรกิารได้ตามความต้องการและสร้างความเชือ่มัน่ในบรกิารทีม่คีณุภาพของ	สท.	เกดิความสะดวก	รวดเรว็	

มคีวามพงึพอใจ	บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ก�าหนดไว้	

การทบทวนและท�าความเข้าใจระบบเอกสารคุณภาพ 

	 ส�านกัหอสมดุฯ	ได้จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การทบทวนและท�าความเข้าใจระบบเอกสาร

คณุภาพ	ISO	9001	:	2008	ในระหว่างวนัที	่15-16	สงิหาคม	2554	เพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนการตรวจประเมนิ

การรักษาระบบ	(Surveillance)	จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	ในวันที่	29	สงิหาคม	2554	โดย

มวีัตถุประสงค์

	 1.	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารได้ทบทวนและท�าความเข้าใจเอกสารคณุภาพในระบบบรหิาร

งาน	คุณภาพ	ISO	9001	:	2008	

	 2.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ	เกดิความรู้	ความเข้าใจ	และทราบทศิทางของการปฏบิัตงิาน	และมคีวาม

พร้อมในการตรวจประเมนิการรักษาระบบ	(Surveillance)	จาก	สรอ.

	 3.	 เพื่อให้การด�าเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	 9001	 :	 2008	 ของ	 สท.	 เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ	

	 มกีารทบทวนและท�าความเข้าใจเอกสารคุณภาพในระบบบรหิารงานคุณภาพ	ISO	9001	:	2008	ดังนี้

	 1.	คู่มอืคุณภาพ	(Q)		 	 	 จ�านวน	1	รายการ

	 2.	ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน	(P)		 	 จ�านวน	24	รายการ

	 3.	วธิปีฏบิัตงิาน	(W)		 	 	 จ�านวน	6	รายการ

	 4.	แบบฟอร์ม	(F)		 	 	 จ�านวน	79	รายการ
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สรุปผลการด�าเนนิงาน 

	 ปรับแก้ไขเอกสารคุณภาพฯ	จ�านวน	9	รายการ	ดังนี้

	 	 1.1	ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน	(P)		 จ�านวน	1	รายการ

	 	 1.2	วธิปีฏบิัตงิาน	(W)		 	 จ�านวน	4	รายการ

	 	 1.3	แบบฟอร์ม	(F)		 	 จ�านวน	3	รายการ

	 	 1.4	คู่มอื	(G)		 	 	 จ�านวน	1	รายการ

อยู่ในระหว่างด�าเนนิการปรับแก้ไข	เอกสารคุณภาพฯ	จ�านวน	10	รายการ	ดังนี้

	 	 2.1	คู่มอืคุณภาพ	(Q)		 	 จ�านวน	1	รายการ

	 	 2.2	ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน	(P)		 จ�านวน	6	รายการ

	 	 2.3	วธิปีฏบิัตงิาน	(W)		 	 จ�านวน	3	รายการ

การตรวจประเมนิจากหน่วยงานภายนอก

	 สท.	ได้รับการรับรองระบบบรหิารงานคุณภาพมาตรฐาน	มอก.	9001-2552	(ISO	9001-2008)	เมื่อ

วันที่	14	ธันวาคม	2552	(หมดอายุ	13	ธันวาคม	2555)	ใบรับรองเลขที่	QMS	04020/879	ซึ่งได้ผ่านการตรวจ

ประเมนิเพื่อการรับรองระบบงานใหม่	(Re-assessment)	จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	เมื่อวัน

ที่	2-3	ธันวาคม	2552	กลุ่มผู้ตรวจประเมนิด�าเนนิการตรวจตามมาตรฐานมอก.	9001	–	2552	(ISO	9001	:	

2008)	ขอบข่าย	การให้บรกิารหอสมดุและสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยตรวจแบบเตม็ระบบทกุ

หน่วยงาน

	 ซึ่งในปี	2554	สท.	ได้รับการตรวจตดิตามผลการรักษาระบบ	(Surveillance)	จาก	สรอ.	จ�านวน	2	ครัง้	

ดังนี้	

	 ครัง้ที่	1	วันที่	29	พฤศจกิายน	2553	

ล�าดับที่ รายการตรวจประเมนิ
1 ผู้แทนฝ่ายบรหิารน�าเสนอภาพรวมของส�านักฯ

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรในรอบปีที่ผ่านมา	(ถ้าม)ี

ผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย	วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ข้อร้องเรยีน

ผลการวัดความพงึพอใจของลูกค้า

	-	การใช้ใบรบัรองและเครือ่งหมายการรบัรอง	

2 กจิกรรมระบบบรหิารงานคุณภาพ
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ

การเฝ้าระวังและตรวจวัดกระบวนการ

การประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร

การปฏบิัตกิารแก้ไขและป้องกัน

การควบคุมเอกสาร

การควบคุมบันทกึคุณภาพ

การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน

3 กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สม.) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	(ทส.)
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ครัง้ที่	2	วันที่	29	สงิหาคม	2554	
ล�าดับที่ รายการตรวจประเมนิ

1 ผู้แทนฝ่ายบรหิารน�าเสนอภาพรวมของระบบ

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรในรอบปีที่ผ่านมา	

ผลการด�าเนนิการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผลตอบกลับจากลูกค้า

	-	การแสดงเครื่องหมายการรับรองของสถาบัน	

2 กจิกรรมระบบบรหิารงานคุณภาพ

นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ

ข้อร้องเรยีนจากลูกค้าและความพงึพอใจของลูกค้า

การปฏบิัตกิารแก้ไขและป้องกัน

การประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร

Internal	audit

Control	of	document

Control	of	record

การใช้เครื่องหมายการรับรอง

3 ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สร.) ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป	(บร.)

	 การตรวจประเมินครั้งนี้	 กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจสอบการด�าเนินการจากการปฏิบัติงานจริง	

และจากบนัทกึครอบคลมุทกุช่วงเวลาท�างาน	พบว่า	องค์กรได้จดัท�าระบบการจดัการโดยอ้างองิตามข้อก�าหนด

ของระบบการจัดการและได้น�าไปปฏบิัตใินกจิกรรมต่างๆ	ขององค์กรเพื่อให้เกดิผล	 โดยผลการประเมนิทัง้	2	

ครัง้	ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ	และได้กล่าวชมเชยจุดแข็ง	(Strengths)	ของระบบบรหิารงาน	สท.	จากการตรวจ

ประเมนิทัง้	2	ครัง้	ดังนี้	

	 1.	 ส�านักหอสมุดฯ	 มีการน�าระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็นระยะเวลานาน	 และยังคงรักษาการ

ด�าเนนิงานให้เป็นไปตามระบบการบรหิารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

	 2.	ผู้บรหิาร	และเจ้าหน้าที่มคีวามมุ่งมั่น	ตัง้ใจ	และมสี่วนร่วมในการด�าเนนิการตามระบบบรหิารงาน

คุณภาพที่ส�านักฯ	ก�าหนดไว้เป็นอย่างดี

	 3.	 ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด	 และมีค�าชมเชยต่อการให้บริการอย่าง

สม�่าเสมอ

	 4.	 มีการน�าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ	 รวมถึงการแนะน�าทรัพยากรสารสนเทศมาพิจารณาในการ

ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม

	 นอกจากนี้กลุม่ผูต้รวจประเมนิได้ให้ข้อสงัเกต	(Observations)	และโอกาสในการปรบัปรงุ	(Opportunity	

for	 Improvement	 :	 OFI)	 ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริหารงานคุณภาพของ	 สท.	 โดยผลการประเมินครั้งที่	 1	

จ�านวน	8	รายการ	และครัง้ที่	2	จ�านวน	4	รายการ	เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

บรหิารงานคุณภาพ	ของ	สท.	ให้มปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิลดยีิ่งขึ้นในปีต่อไป	
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การด�าเนนิกจิกรรม 5ส สท.

 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้ด�าเนินกิจกรรม	 5	 ส	 ตั้งแต่ปี	

2542	 จนถงึปัจจุบัน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิ	 ปรับปรุงการปฏบิัตงิานด้านต่าง	 ๆ	 ของส�านักฯ	 ให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึ้น	โดยได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ	3	คณะขึ้น	คอื	คณะกรรมการด�าเนนิกจิกรรม	5ส,	คณะ

ท�างานส่งเสรมิกจิกรรม	5ส	(ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน	คณะเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์	และคณะ

เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่)	และคณะกรรมการประกวดพื้นที่กจิกรรม	5ส	พร้อมก�าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ	เพื่อ

ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ	และใน	ปี	2554	มผีลการด�าเนนิงาน	ดังนี้

ล�าดับ กจิกรรม ก�าหนด / วันที่ รายละเอยีดการด�าเนนิกจิกรรม

1 จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนนิ
กจิกรรม	5ส	
	-	ครัง้ที่	1

 

29	ม.ิย.	54 1.	การพัฒนา	Web	Page	สท.	
2.	การปรับปรุงคู่มอื	5ส	สท.	และน�าเผยแพร่บน	Web	
Page	สท.	
3.	การจัดท�าฟอร์มส�าหรับเก็บข้อมูลบุคคลดเีด่น	5ส
4.	การปรับปรุงค�าสั่งคณะกรรมการด�าเนนิกจิกรรม	5ส	
สท
5.	คณะท�างานส่งเสรมิกจิกรรม	5ส	รายงานผลการ
ด�าเนนิงาน
6.	การจัดกจิกรรมวันมหกรรมสะสางประจ�าปี	(Big	
Cleaning	day)

2 การประสานงาน 1	ครัง้	/	ปี ด�าเนนิการจัดท�าคู่มอื	5ส	สท.	ให้สามารถเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์	สท.	ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่	www.sptn.dss.
go.th/km_blog	

3 ตรวจพื้นที่กจิกรรม	5	ส	 - -

4 การประชาสัมพันธ์กจิกรรม	5ส	
-	จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์	
	3	ครัง้	เรื่อง......
 

3	ครัง้	/	ปี
31	ม.ีค.	54

3	ม.ิย.	54

26	ก.ค.	54

1.	จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์คู่มอืมาตรฐานคุณภาพ	5ส	
สท.	ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดปี	2552	จ�านวน	4	แผ่น
ภาพ/บอร์ด
2.	จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์พื้นที่ดเีด่นประจ�าปี	2553	
ตามมาตรฐาน	5ส	สท.	รวม	6	พื้นที่กจิกรรม	จ�านวน	6	
แผ่นภาพ/บอร์ด
3.	แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์วันมหกรรมสะสาง	(Big	
Cleaning	Day)	ครัง้ที่	12	จ�านวน	7	แผ่นป้าย

5 จัดงานวันมหกรรมสะสาง	
“Big	Cleaning	Day”	ครัง้ที่	12	
ประจ�าปี	2554

6	ส.ค.	54 ในวันที่	6	ส.ค.	54	ได้มกีารยกเลกิ	และเปลี่ยนแปลงวัน
จัดงาน	โดยจะจัดขึ้นภายในเดอืน	พ.ย.	–	ธ.ค.54

6 จัดประกวดพื้นที่กจิกรรม	5ส	
ประจ�าปี	2554

- -

7 การด�าเนนิกจิกรรมตาม
มาตรฐานกลาง	5ส

เดอืนละ	1	ครัง้ คณะท�างานพื้นที่ประจ�าชัน้	ตรวจพื้นที่ภายในชัน้	ตรวจ
สอบประเมนิผล	และปรับปรุงแก้ไข	12	ครัง้	ในปี	2554

8 จัดท�าแผนปฏบิัตกิาร	(Action	
Plan)	กจิกรรม	5ส

ปีละ	1	ครัง้ คณะกรรมการด�าเนนิกจิกรรม	5ส	ร่วมประชุมพจิารณา
จัดท�าแผนฯ	ประจ�าปี	2554
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รายนามบุคลากรส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้าราชการ

ผู้อ�านวยการส�านัก 

อ�านวยการระดับสูง	 นางสันทนา	อมรไชย	 วท.บ.(เคม)ี

	 	 	 (santana@dss.go.th)	 วท.ม.(ฟิสกิัลเคม)ี

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน	 นางเพลนิพศิ	สัตยาลักษณ์	 ปวช.(ธุรกจิบัญช)ี

	 	 	 (pleonpit@dss.go.th)

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ	 น.ส.วันเพ็ญ	ธาปิยานนท์	 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

	 	 	 (wanpen@dss.go.th)

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ	 นางอรอนงค์	นาคแดง	 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

	 	 	 (onanonk@dss.go.th)

นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัตกิาร	 น.ส.นฤมล	ใจมั่น	 บธ.บ.(บรหิารธุรกจิ)	

	 	 	 (cnarumon@dss.go.th)	 		 	

เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัตงิาน	 น.ส.ญาณกิา	ทองใสพร	 ปวส.(การบัญช)ี	 	

	 	 	 (yanika@dss.go.th)	 	

กลุ่มหอสมุดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรณารักษ์ช�านาญการพเิศษ	 น.ส.เบญจภัทร์	จาตุรนต์รัศม	ี ศศ.บ.	(บรรณารักษศาสตร์)

	 	 	 (benjaphat@dss.go.th)	 พม.	(ชุดพเิศษมัธยม)

	 	 	 	 อม.	(บรรณารักษศาสตร์	

	 	 	 	 และสารนเิทศศาสตร์)

บรรณารักษ์ช�านาญการพเิศษ	 น.ส.อารยีา	อุทัยรุ่งเรอืง	 ศศ.บ.	(บรรณารักษศาสตร์)

	 	 	 (areeya@dss.go.th)	 อม.(บรรณารักษศาสตร์ 

	 	 	 	 และสารนเิทศศาสตร์)

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	 นางอัญญาดา	ตัง้ดวงด	ี วท.บ.(สถติ)ิ

	 	 	 (anyada@dss.go.th)	 ศศ.บ.(สารนเิทศศาสตร์)

	 	 	 	 ศศ.ม.(บรรณารกัษศาสตร์และ

	 	 	 	 สารนเิทศศาสตร์)

	 	 	 	 M.S.(Information	Management),	 

	 	 	 	 AIT

บรรณารักษ์ช�านาญการ	 นางชื่นจติ	อาทร	 ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)

	 	 	 (achuenjit@dss.go.th)	 	 	 	 	
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บรรณารักษ์ช�านาญการ	 นางกุหลาบ	เลขาข�า	 	 ศศ.บ.(บรรณารกัษศาสตร์)

	 	 	 (kularb@dss.go.th	)	 	 	 	 	

บรรณารักษ์ช�านาญการ	 น.ส.พรรณดาว	รัตชะถาวร	 	 ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี

	 	 	 (phandao@dss.go.th	)	 	 อังกฤษ	ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

	 	 	 	 	 Master	of	Science

	 	 	 	 	 (Information	Science)	UNT,	 

	 	 	 	 	 U.S.A.

บรรณารักษ์ช�านาญการ	 น.ส.ส�ารวล	ด�าแดง	 	 ศศ.บ.(สารนเิทศศาสตร์)		

	 	 	 (samrual@dss.go.th)	 	 	 	 	

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการ	 น.ส.อภญิญา	มูนาว	ี 	 วท.บ.(คณติศาสตร์)

	 	 	 (apinya@dss.go.th	)	 	 ศศ.บ.(สารนเิทศศาสตร์)	

บรรณารักษ์ปฏบิัตกิาร	 น.ส.จอย	ผวิสะอาด	 	 ศศ.บ.(บรรณารกัษศาสตร์ 

	 	 	 (joy@dss.go.th	)	 	 และสารนเิทศศาสตร์)

บรรณารักษ์ปฏบิัตกิาร	 นายทวศีักดิ์	แก้วบุร	ี 	 ศศบ.(บรรณารักษศาสตร ์

   (taweesak@hotmail.com)	 	 และสารนเิทศศาสตร์)

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ	 น.ส.รัศมี	ศรสีมุทร	 	 ค.บ.(วทิยาศาสตร์ทั่วไป)

	 	 	 (ratsamee@dss.go.th)	 	

นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัตกิาร		 น.ส.ชญาดา	มกรพงษ์	 	 ศศ.บ.	(การจัดการทั่วไป)

	 	 	 (chayada@dss.go.th)

ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	 นางเพ็ญพชิชา	เข็มเงนิ	 	 วท.บ.(ชวีวทิยา)

	 	 	 (penpichcha@dss.go.th)	 	 ศศ.บ.(สารนเิทศศาสตร์)

	 	 	 	 	 ศศ.ม.(บรรณารกัษศาสตร์ 

	 	 	 	 	 และสารนเิทศศาสตร์)

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	 น.ส.รดาวรรณ	ศลิปโภชากุล	 	 วท.บ.(วทิยาศาสตร์ทั่วไป)

	 	 	 (radawarn@dss.go.th)	 	 วท.ม.(สัตววทิยา)

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	 นางจารุน	ีฉัตรกติพิรชัย	 	 วท.บ.(ชวีวทิยา)

	 	 	 (jarunee@dss.go.th)	 	 	 	 	

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการ	 น.ส.อุดมลักษณ์	เวยีนงาม	 	 วท.บ.(เทคโนโลยชีวีภาพ)

	 	 	 (udomlak@dss.go.th)

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการ	 น.ส.วรศิรา	แสงไพโรจน์	 	 กศ.บ.(เคม)ี

	 	 	 (warisara@dss.go.th	)	 	 MS.ISM(Hignest	Distinction),

	 	 	 	 	 FSU,	U.S.A.

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการ	 น.ส.สุวศร	ีเตชะภาส	 	 วท.บ.(วทิยาศาสตร์และ

	 	 	 (suwasri@dss.go.th)	 	 เทคโนโลยกีารอาหาร)
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บรรณารักษ์ช�านาญการ	 น.ส.ฐติพิร	แก้วสุวรรณ	 	 กศ.บ.(สังคมศกึษา)

	 	 	 (thitiporn@dss.go.th)	 	 ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์

	 	 	 	 	 และสารนเิทศศาสตร์)

บรรณารักษ์ปฏบิัตกิาร	 นายธนกร	ศริกิจิ	 	 ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)

	 	 	 (thanakorn@dss.go.th)

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการ	 นายนภดล	แก้วบรรพต	 	 วท.บ.(ชวีวทิยา)

	 	 	 (nobpadon@dss.go.th)

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิัตกิาร	 น.ส.อัครมิา	บุญอยู่	 	 วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

	 	 	 (akarima@dss.go.th)	 	 วท.ม.(การจดัการระบบสารสนเทศ)

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน	 นางจรรยพร	ภู่สมบูรณ์วัฒนา	 	 ปวช.(บัญช)ี

	 	 	 (jarnyaporn@dss.go.th)	

นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัตกิาร	 น.ส.อารมณ์	ลลิา	 บธ.บ.(การตลาด)	 	

	 	 	 (larom@dss.go.th)	

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานเข้าเล่ม	 	 นายพันลบ	สุขจั่น

พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป	 นายพัฒนา	งอกงาม

พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป	 นางมาณ	ีคะสุระ

พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป	 นางจนัยพร	ผ่องใส

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	 น.ส.สุพัชณี	เย็นทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการ	 น.ส.อรรว	ีเกาสังข์

เจ้าพนักงานธุรการ	 น.ส.จุฑามาศ	บุญนา

เจ้าพนักงานธุรการ	 น.ส.เฟื่องฟ้า	เงนิถาวร
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รายนามคณะท�างานจัดท�ารายงานกจิกรรมส�านักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 1.	นางสาวเบญจภทัร์		จาตรุนต์รศัม	ี ทีป่รกึษา

	 2.	นางจารนุ	ี	ฉตัรกติพิรชยั	 	 ประธานคณะท�างาน

	 3.	นางชืน่จติ		อาทร	 	 คณะท�างาน

	 4.	นางกหุลาบ		เลขาข�า	 	 คณะท�างาน

	 5.	นางอรอนงค์		นาคแดง	 	 คณะท�างาน	

	 6.	นางสาวสวุศร	ี	เตชะภาส	 	 คณะท�างาน

	 7.		นางสาวอคัรมิา		บญุอยู	่ 	 คณะท�างาน

	 8.		นางรศัม	ี	ศรสีมทุร	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

	 9.		นายทวศีกัดิ	์	แก้วบรุ	ี 	 คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุาร

	 10.	นางสาวชญาดา		มกรพงษ์	 คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุาร

 

 



ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ถ.พระรำมหก แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร

http://siweb.dss.go.th  e-mail : info@dss.go.th

โทรศัพท์ 0-2201-7250-56 แฟกซ์ : 0-2201-7265
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