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รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
1.1 ความเป็นมา
ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก ผู้ริเริ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการขึ้นในประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจของท่านทีเ่ ล็งเห็นถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ว่า เป็นเสมือนกุญแจไขเปิด
อนาคตของประเทศสูค่ วามเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และต้องมีเหตุปจั จัยส�ำคัญส�ำหรับบ่มเพาะภูมปิ ญ
ั ญาทางวิทยาศาสตร์
ของคนในชาติ จึงได้พัฒนาปรับปรุงงานห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า โดยจัดส่วนราชการเป็นงานห้องสมุดในปี
พ.ศ. 2478 ทั้งยังแสดงเจตนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์ของประเทศ เฉกเช่นเดียวกับอารยประเทศ
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต เป็นกลยุทธ์สร้างความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มพูน
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวิทยาศาสตร์ทสี่ ำ� คัญของชาติ เป็นทีร่ จู้ กั และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในนาม “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์”
โดยภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นระดับกอง ชื่อ“กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2545 ได้มกี ารปฏิรปู ระบบราชการเพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีการแบ่ง
งานของรัฐตามกลุ่มภารกิจหลัก ท�ำให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในเวลาต่อมา
ดังนั้น “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น “ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.
2545 ซึ่งมีล�ำดับความเป็นมาสรุปได้ ดังนี้
พ.ศ. 2476
แผนกห้องสมุด ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2477
แผนกสารบรรณและห้ อ งสมุ ด (รวมแผนกห้ อ งสมุ ด กั บ งานสารบรรณ) ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารกรม
		
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2483
แผนกหอสมุ ด วิ ท ยาศาสตร์ แยกจากแผนกสารบรรณและห้ อ งสมุ ด ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารกรม
		
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2484
แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2485
แผนกห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2496
แผนกห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2516
งานห้องสมุดและเผยแพร่ (รวมงานเผยแพร่กับแผนกหอสมุดฯ) กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2521
กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม และจัดให้มี ศูนย์สนเทศ
		
สิทธิบัตร ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในกองสนเทศฯ ด้วย
พ.ศ. 2522
กรมวิทยาศาสตร์ เปลีย่ นชือ่ เป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ และย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
		
และการพลังงาน
พ.ศ. 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
		
สิ่งแวดล้อม และ กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
		
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2537
ประกาศอ�ำนาจและหน้าที่รับผิดชอบกองสนเทศฯ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 32 วันที่ 2
		
ส.ค. 2537 หน้า 10
พ.ศ. 2545
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
		
และกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเป็น “ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545
พ.ศ. 2553
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ชั้น 1 ของส�ำนักหอสมุดฯ และตั้งชื่ออาคารที่ท�ำการเป็น “หอสมุดวิทยาศาสตร์
		
ดร.ตั้ว ลพานุกรม” เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์ ผู้ริเริ่มและ
		
วางรากฐานงานห้องสมุด
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1.2 อำ�นาจหน้าที่
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
119 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 12 เล่ม 3 ดังนี้
1. เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. เป็นศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท�ำและพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทาง เพื่อการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ จัดท�ำ
และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 สถานที่ตั้ง และ พื้นที่ปัจจุบัน
ส�ำนักหอสมุดฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 4,612 ตารางเมตร ประกอบด้วย
		
- อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม (6 ชั้น) : 4,012 ตารางเมตร
- อาคารเก็บเอกสาร (4 ชั้น) : 600 ตารางเมตร

1.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุง่ มัน่ พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหอสมุดกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ สนับสนุนการเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการระดับชาติ ด้านวิเคราะห์ทดสอบ ที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการได้

1.5 พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มศักยภาพการบริการสารสนเทศและการบริหารจัดการหอสมุดฯ
2. บูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศในประเทศและพัฒนาการเป็นศูนย์บริการสารสนเทศเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล

1.6 นโยบายคุณภาพ
บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคลากรและการบริการอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจ
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1.7 การแบงสวนราชการ
ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุม่ และ 2 ศูนย์ ดังนี้
1.7.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ งานพัฒนาบุคลากร บริหาร
ด�าเนินงานในฝ่ายตามระบบมาตรฐานสากล จัดท�าข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ
ค�าสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับในการใช้ห้องสมุด จัดท�าเอกสารต่างๆ รับผิดชอบ
วัสดุครุภัณฑ์ของส�านักหอสมุดฯ ติดต่อประสานงาน อ�านวยความสะดวกหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดท�าคู่มือ / รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าเดือน /
ประจ�าปี ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และแก้ปัญหาข้อขัดข้องแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอก และปฏิบัติงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยใด
1.7.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มคี วามสมบูรณ์ สอดคล้องตามความต้องการใช้ประโยชน์และทันสมัย พัฒนา
ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ จัดท�าระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพือ่ การเข้าถึงข้อมูลด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว จัดระบบบริการค้นคว้า อ้างอิง จัดบรรยากาศอาคารสถานทีพ่ ร้อมเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า ประสานงาน ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ให้คา� ปรึกษาแนะน�าทางวิชาการในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ จัดกิจกรรม / โครงการ ให้ความรูเ้ รือ่ งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.7.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเสริมให้มกี ารน�าสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย การอุตสาหกรรม การศึกษา การพัฒนาอาชีพ
คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชน ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นข้อมูลพร้อมใช้ จัดท�าเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรบุคคลเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เผยแพร่ขอ้ มูลทางเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
และประสานความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานวิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
1.7.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบ
ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของส�านักหอสมุดฯ วางระบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบเครือข่าย ศึกษาหาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
บูรณาการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารและบริการให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกัน สามารถ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ค�าปรึกษา
แนะน�าในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการและติดตามดูแล
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ภายในส�านักหอสมุดฯ พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของส�านักหอสมุดฯ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1.8 แผนที่นำ�ทาง สท.

แผนที่นำ�ทาง หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐)

ศูนย์กลางด้านบริการสารสนเทศเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับแนวหน้าของประเทศ
หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับแนวหน้าของประเทศ

ศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในประเทศ

เพิม่ ศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใ นระดั บ แนว
หน้าของประเทศ

ศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ

พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ต า ม
ยุทธศาสตร์องค์กรและบูรณา
การความร่วมมือด้านการร่วม
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
จัดทำ�สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี

พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การอาหาร
พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ด ร ร ช นี
ว า ร ส า ร ภ า ษ า ไ ท ย ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูล
ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ เ ปิ ด เผยรหั ส
(Open sources)

พัฒนางานบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้ ว ย ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การบูรณาการความร่วมมือกับ
แหล่ ง บริ ก ารสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริ ก ารสารสนเทศเบ็ ด เสร็ จ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี

สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ท ด ส อ บ ท า ง
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Digital
library
บริการสารสนเทศเฉพาะทาง
แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
งาน (Information repackaging)
ขยายฐานการเรี ย นรู้ ด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เพื่อการวิจัยและพัฒนา

พัฒนาบุคลากร
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พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
1.9 โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
อัตรากำ�ลังในปี 2556 มีทั้งสิ้น 54 อัตรา จำ�แนกได้ดังนี้
อัตรากำ�ลังจำ�แนกตามกลุ่มงานและประเภท
ประเภท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ รวม
จ้างเหมา

กลุ่มงาน

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

5
12**
10*
5
32

1
1
1
3

2
4
1
7

6
2
4
12

หมายเหตุ : * ว่าง 1 อัตรา
** ว่าง 2 อัตรา

อัตรากำ�ลังข้าราชการจำ�แนกตามประเภทชื่อตำ�แหน่งและระดับ
ตำ�แหน่ง

7
23
13
11
54

ระดับ ผู้อำ�นวย บรรณารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักจัดการ เจ้าพนักงาน รวม
การสำ�นัก
คอมพิวเตอร์ งานทั่วไป ธุรการ

สูง
ชำ�นาญการพิเศษ
ชำ�นาญการ
ชำ�นาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
รวม

1
2**
4

3
5

1
5
10
2
13
1
32

1
2

4
1

10

4*

1

12

1

4*
5

1
3

หมายเหตุ : * ว่าง 1 อัตรา
** ว่าง 2 อัตรา

1.10 งบประมาณที่ ได้รับ ปี 2556
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับงบประมาณ ประจ�ำปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
แผนงาน 1 : พัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดรายจ่าย/รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
1) เงินเดือนข้าราชการ (36 อัตรา)
2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ� (3 อัตรา)
3) ค่าจ้างพนักงานราชการ (7 อัตรา)

งบประจำ�

งบโครงการ1 งบโครงการ
ส่งเสริม1 พัฒนาศูนย์ฯ

หมายเหตุ

14,343,000
12,564,500
582,700
1,195,800
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หมวดรายจ่าย/รายการ
งบประจ�า งบโครงการ1 งบโครงการ
หมายเหตุ
1
รวมทั้งสิ้น
ส่งเสริม
พัฒนาศูนย์ฯ
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
3,000,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
4. หมวดเงินอุดหนุน
314,500
4.1 ค่าสมาชิกการบอกรับเอกสาร ASTM
299,400
4.2 ค่าสมาชิกการบอกรับเอกสาร TAPPI
15,100
5. รายจ่ายอื่น (การเดินทางไปต่างประเทศ)
88,724
ใช้งบกลาง วศ.
รวมงบประจ�าได้รบั ทัง้ สิน้ (FIX 8) 17,657,500
6. หมวดรายจ่ายอื่น
6.1 โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ฯ (56 INT2)
1) งบด�าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยฯ)
500,000
เริม่ โครงการฯ ปี 56
6.2 โครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการสารสนเทศฯ (55INT1)
2,648,700 เริม่ โครงการฯ ปี 56
1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
2,096,700
2) งบด�าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยฯ)
552,000
1 โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียนน�าร่องในชุมชน
2 โครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของประเทศ

สรุป : ส�านักหอสมุดฯ ได้รับงบประมาณ 20,806,200 บาท จ�าแนกเปน
1. งบประจ�า
2. งบโครงการ
2.1 โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ ฯ (56 INT2)
2.2 โครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการสารสนเทศฯ (55 INT1)
รวมทั้งสิ้น ส�านักหอสมุดฯ ได้รับงบประมาณ
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17,657,500 บาท
500,000 บาท
2,648,700 บาท
20,806,200 บาท

รายงานกิจกรรมประจำาปี 2556
งบประมาณป 2556 จ�านวน 20,806,200 บาท

1.11 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรัพยากรสารสนเทศ

รายการ
หนังสือ
83,483
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)
6,375
วารสาร
458,790
จุลสาร
7,487
12,657
เอกสารรายงาน1
1,719
วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย2
เอกสารสิทธิบัตร
15,186
เอกสารมาตรฐาน
95,475
เอกสารการค้า
1,409
พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 21,914

ทรัพยากรสารสนเทศ
ราชกิจจานุเบกษา
บทความวารสารภาษาต่างประเทศ
รีพริ้นท์
กฤตภาค
วัสดุย่อส่วน
- ไมโครฟิลม์
- ไมโครฟิช
ซีดีรอม
รวม

รายการ
18,450
27,632
4,650
15,185
35,000
1,461
33,539
2,077
842,489

1 หมายถึง รายงานประจ�าป / เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
2 หมายถึง รายงานการศึกษาวิจัย / รายงานการทดลอง / รายงาน
การส�ารวจ
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ฐานข้อมูล (บริการผ่าน Website http://siweb.dss.go.th)
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-Public catalog)¹
2. ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
3. ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
4. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled file)
5. ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (e-Content)
6. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
7. ฐานข้อมูลดรรชนีมาตรฐานอาหารของ Codex alimentarius
8. ฐานข้อมูลวิธีทดสอบของ US EPA ในเอกสาร Code of Federal Regulations
9. ฐานข้อมูลกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยจากราชกิจจานุเบกษา
10. ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ NFPA
11. ฐานข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent files)
12. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของคนไทยที่ขอจดในต่างประเทศ (Thai’s Foreign Patent)
13. ฐานข้อมูลแนะน�ำสิทธิบัตรที่น่าสนใจ (Patent gallery)
14. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. ฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16. ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
17. ฐานข้อมูล REACH Watch
18. ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
19. ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ
20. ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
21. ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
22. ฐานข้อมูลข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23. ฐานข้อมูลส่งเสริมสารสนเทศสู่ชุมชน
24. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์
25. ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
26. ฐานข้อมูลประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
27. ฐานข้อมูลรวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
28. ฐานข้อมูล Patent glossary
29. ฐานข้อมูล Science category
30. ฐานข้อมูล e-Scan
31. ฐานข้อมูล e-Book
รวม

เรื่อง
181,759
1,670
681
4,690
125,340
86
384
248
2,852
1,440
2,631
650
288
33,606
40,795
1,169
1,741
330
308
3,317
1,371
4,746
1,645
605
35
49
57
104
219
1,361
1,420
415,597

หมายเหตุ : 1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมฯ เป็นฐานข้อมูลเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีในส�ำนักหอสมุดฯ ทั้งภาษา
		
ไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม บทควม เอกสารรายงานทางวิชาการ เอกสาร
		
สิทธิบัตร และเอกสารเผยแพร่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า
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รายงานกิจกรรมประจำาปี 2556
ล�าดับที่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
1. Analyst
2. Ceramic Industry
3. Ceramics Technical
4. Coatings Tech (formly : JCT Coatings Tech)
5. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
6. Food Technology
7. International Polymer Science and Technology
8. Journal of Essential Oil Research
9. Journal of Food Science
10. Journal of Food Science Education
11. Paper360°
12. Plastics Rubber and Composites:Macromolecular engineering
13. TAPPI Journal

1876-ปัจจุบัน
2000-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2008-ปัจจุบัน
2002-ปัจจุบัน
2010-ปัจจุบัน
2001-ปัจจุบัน
1997-ปัจจุบัน
1997-ปัจจุบัน
2002-ปัจจุบัน
2009-ปัจจุบัน
1999-ปัจจุบัน
1990-ปัจจุบัน

หมายเหตุ : สนใจบทความฉบับเต็ม (Full Text) ติดต่อขอรับบริการได้ที่ email : info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7250-6

11

2
ส่วนที่

“

“

ผลการปฏิบัติงาน

2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ						

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผลการปฏิบัติงาน
1. งานสารบรรณและสถิติ
1.1. รับเอกสาร-สิ่งพิมพ์ และแจกจ่าย
1.2. ร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ ตอบ-เอกสารอื่นๆ และส่งออก
1.3. ลงทะเบียนหนังสือโต้ตอบรับเข้า
1.4. รับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน
1.5. จัดส่งสารสนเทศให้ผู้ขอรับบริการผ่านทางสื่อ
2. งบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์
2.1. จัดทำ�รายละเอียดคำ�ของบประมาณ
2.2. จัดทำ�รายละเอียดแผนการใช้จ่ายและแบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3. ดำ�เนินการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ
2.4. สรุปอยดการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�เดือน/ประจำ�ปี
2.5. ดำ�เนินการซื้อดร๊าฟท์
2.6. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์
2.7 ดำ�เนินการ/ประสานงานเรื่องการสั่งซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
3. การพัฒนาบุคลากรและเยี่ยมชมดูงาน
3.1 แนะนำ�และฝึกปฏิบัติเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.2 การร่วมประชุม อบรม สัมมนา
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
3.3 จัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม
3.4 การมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สท. - ในประเทศ
3.5 การไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
3.6 รับเชิญเป็นวิทยากร
3.7 ศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ

หน่วยนับ

จำ�นวน

เรื่อง
ฉบับ
ฉบับ
รายการ
ครั้ง

3,039
927
350
3,654
46

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
รายการ
รายการ
ครั้ง
ครั้ง

1
3
329
24
10
12
102

แห่ง/คน

5/108

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน

58/24
2/2
12/312
3/115

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
-

4/42
11/14
-
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การพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ (ในประเทศและต่างประเทศ)
ปีงบประมาณ 2556 บุคลากรสำ�นักหอสมุดฯ เข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมประชุม / สัมมนาทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 72 หลักสูตร โดยจำ�แนกตาม
ทักษะที่พัฒนา แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
รวม
หน่วยงาน
ฝ่ายบริการงานทั่วไป (บร.)
กลุ่มหอสมุด ว และ ท (สม.)
ศูนย์สารสนเทศ ว และ ท (สร.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)
รวม

ทักษะที่พัฒนา

จำ�นวนหลักสูตร

ด้านบริหารจัดการ
ด้านวิชาชีพเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านจริยธรรม คุณธรรม

23
20
14
2
59

จำ�นวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาแยกตามประเภททักษะ (คน)
บริหารจัดการ วิชาชีพเฉพาะ
5
12
8
4
29

10
7
3
20

เทคโนโลยีฯ

จริยธรรม

1
6
4
3
14

1
5
3
1
10

รวม (คน)
7
33
22
11
73

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครั้งที่
ระยะเวลา
หน่วยงาน
จำ�นวน นักศึกษาฝึกงาน
1 3 มิ.ย. - 30 ส.ค.56 ภาควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศ 1. น.ส.เบญจภรงค์ ปู่ช้าง
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. น.ส.วันวิสา แซ่ด่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. น.ส.ศิริขวัญ ไวยวรรณ์
4. น.ส.ชนัญญาภา ศรีเฟือง
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รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
บุคลากรสำ�นักหอสมุดฯ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ครั้งที่
วันที่
หน่วยงาน
ในประเทศ
1 24 เม.ย. 56 สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 18 ก.ค. 56 ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม

เรื่อง

จำ�นวน(คน)

การให้บริการห้องสมุด บริการด้านงาน
27
วิจัย และบริการโสตทัศนวัสดุ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือ
6
ข่าย ศปว.
1. แนวทางความร่วมมือระหว่างสมาชิก
ศปว. ในอนาคต
2.ระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
3. ระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
3 15 ส.ค. 56 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
การบริหารจัดการองค์กร และ การ
4
บริหารจัดการความรู้ (KM)
4 21 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีเปิดงาน Open House ครั้งที่ 21
5
ประจำ�ปี 2556
ต่างประเทศ
1 8-18 ส.ค. สำ�นักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรม/เยีย่ มชม/ การเตรียมราชการไทยสู่ประชาคม
1
56
ดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ อาเซียน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
2. 17-23 ส.ค. สมาพันธ์สมาคมห้องสมุดแห่งชาติ
ประชุมวิชาการ IFLA World Library
1
56
(IFLA : International Federation and Information Congress : 79th
of Library Associations and
IFLA General Conference and
Institutions) ณ ประเทศสิงคโปร์
Assembly ภายใต้หัวข้อ “Futures
Libraries : Infinite Possibilities”
บุคลากรภายนอก / นิสิตนักศึกษา เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน-ฟังบรรยาย ณ สำ�นักหอสมุดฯ
ครั้งที่
วันที่
หน่วยงาน
เรื่อง
จำ�นวน(คน)
1 30 ต.ค. 55 ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะ การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยจากวารสาร
28
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร และ
เทคโนโลยีชวี ภาพ รวมไปถึงการค้นข้อมูล
จาก Food Science and Technology
Abstract (FSTA) และ Science Citation Index

2
3

4 ธ.ค. 55

ภ า ค วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
6 ก.พ. 56 ภาควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

46

การจัดระบบและบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41
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การจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่
วันที่
หลักสูตร
จำ�นวน (คน)
1 24-25 ม.ค. 56 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจาก Chemical Abstracts สำ�นักหอสมุดฯ ชัน้ 3
14
2 7 ก.พ. 56
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
28
3 6 -7 มิ.ย. 56 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ต
33
อย่างมีประสิทธิภาพ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
4 5 ก.ค. 56
การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สู่ ส ากล (Library Development Towards
33
Internatioonalization) Thailand Conference on reading 2013
Online Information & Education Conference 2013
5 8 ก.ค. 56
ข้อกำ�หนดการบริหารงานคุณภาพ/การตรวจติดตามคุณภาพภายใน สท.
25
การควบคุมเอกสารและขัอมูลในระบบบริหารงานคุณภาพ
บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพ
6 12 ก.ค. 56
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ�เป็นไหม นำ�พาไทยสู่ AEC...ทำ�อย่างไร
34
อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการสร้างสรรค์
การสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม เรื่อง การจัดนิทรรศการ
7 19 ก.ค. 56
โครงการ TISTR KM Day 2012 เวทีปัญญา สัมมนาวาที
15
8 25 ก.ค. 56
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
33
9 30 ก.ค. 56
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
15
10 15 ส.ค. 56
ท่องเน็ตอย่างไรให้ทันโลก
50
11 16 ส.ค. 56
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
10
12 19 ก.ย. 56
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
22
13 16 กย. 56
งานโครงการ TISTR KM DAY 2013 วว.
3
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2.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานอนุรกั ษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ และงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
2.2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มี ความสมบูรณ์ สอดคล้องตามความต้องการ
ใช้ประโยชน์ และทันสมัย ส�ำหรับปีงบประมาณ 2556 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
ตารางแสดงจ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำแนกตามประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย
หนังสือ
เรื่อง
293
692
วารสาร
ฉบับ
1,008
953
จุลสาร
รายการ
5
เอกสารรายงาน 1
เรื่อง
67
วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย
เรื่อง
111
เอกสารมาตรฐาน
เรื่อง
120
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม
371
บทความวารสารต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง
2,632
บทความวารสารต่างประเทศ ทีไ่ ม่มใี นประเทศไทย (Reprint) เรื่อง
96
กฤตภาค
เรื่อง
307
ซีดีรอม
แผ่น
97
23
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
รายการ
13
ฐานข้อมูล (SciFinder)
ฐาน
1
รวม

รวม
985
1,961
5
67
111
120
371
2,632
96
307
120
13
1
6,789

2.2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการวิเคราะห์เรือ่ ง และ จัดหมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศ ท�ำดรรชนีสบื ค้น บันทึกข้อมูล
จัดท�ำระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพื่อการเข้าถึงข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ได้จัดท�ำ
บัญชีรายชือ่ เอกสารใหม่ประจ�ำเดือน เพือ่ เผยแพร่สงิ่ พิมพ์ใหม่ๆ แก่ผใู้ ช้หอ้ งสมุดเป็นรายเดือน หากสนใจติดตามเอกสารใหม่
ประจ�ำเดือน สามารถขอรับ “บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่” โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน e-mail : info@dss.go.th ส�ำหรับ
ปีงบประมาณ 2556 มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง

1

เอกสารรายงาน หมายถึง รายงานประจำ�ปี / เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
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ตารางแสดงปริมาณผลการด�ำเนินงาน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ

หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
เล่ม
ดรรชนีวารสาร
เรื่อง
กฤตภาค (สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)
เรื่อง
เอกสารสิทธิบัตร
เรื่อง
บทความวารสารต่างประเทศที่ไม่มีใน
เรื่อง
ประเทศไทย (Reprint)
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
ระเบียน
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล
e-Public catalog ให้เป็นปัจจุบัน
การจัดท�ำสาระสังเขปบทความ
เรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : ฐานข้อมูล e-content
เรื่อง
- สิ่งพิมพ์ทั่วไป : การแปลงข้อมูลหน้าปกสารบัญ เล่ม/ภาพ
และดรรชนีให้อยู่ในรูปดิจิทัลและเชื่อมข้อมูล
ดิจิทัล เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดท�ำและเผยแพร่บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่
ประจ�ำเดือน

ฉบับ

ภาษาไทย

รวม

392
1,0702
183
96

346
2,011
905
-

738
3,081
905
183
96

261

333

594

13

205

218

13,708
245/3,296

354/2,206

13,708
599/5,502

120

120

2.2.3 งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในสภาพเรียบร้อย
สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวิธีการป้องกัน การซ่อมแซม เย็บเล่ม อบฆ่าเชื้อ แช่แข็ง สแกนและจัดเก็บในรูปดิจิทัล
เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาการให้บริการ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2556 มีการอนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
ตารางแสดงปริมาณผลการด�ำเนินงาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย
รวม
การสแกนข้อมูลจากสิ่งพิมพ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
เล่ม / ภาพ 482 / 205,638
- 482 / 205,638
e-book/e-journal
- จากการดิจิทัล
เล่ม
543
543
เย็บเล่ม
- ปกแข็ง
เล่ม
101
3
104
- ปกอ่อน
เล่ม
411
411
- เย็บรวมเล่ม
เล่ม
255/18
356/44
611/62
ซ่อมแซม
เล่ม
253
253
ดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศครอบคลุมงานดรรชนีวารสารบทความน่าสนใจ (selected article) และการจัดทำ�แฟ้มข้อมูล
เฉพาะเรื่อง (IF)
2
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2.2.4 งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานส่งเสริมและเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ แก่เยาวชนและ
สาธารณชน พัฒนา ผลิตและเผยแพร่สอื่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศของหน่วย
งาน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงความรู้และทรัพยากรสารสนเทศของส�ำนักหอสมุดฯ ได้อย่างทั่วถึง ผลการ
ปฏิบัติงาน แบ่งตามภารกิจ ดังนี้
1) จัดกิจกรรม / นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 นิทรรศการหมุนเวียน
		
- เรื่อง “ภัยพิบัติธรรมชาติ : เตรียมตัวรู้รอด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2555
		
- เรื่อง “พิพิธอาเซียน : A journey through ASEAN” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20– 30 พฤศจิกายน 2555
		
- เรื่อง “ก้าวย่างตามอย่างพ่อ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556
		
- เรื่อง “ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2556
		
- เรื่อง “รักหลากมิติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2556
		
- เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 29 มีนาคม 2556
1.2 กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2556
1.3 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถฯ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 5 – 23 สิงหาคม 2556
1.4 กิจกรรมปันสื่อ เสริมรู้กันและกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556
2) พัฒนา ผลิตและเผยแพร่สื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 จัดท�ำ Roll up เรือ่ ง สารปนเปือ้ นในนำ�้ เพือ่ ใช้ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ประจ�ำปี
2556 และการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งกรองน�ำ้ เพือ่ อุปโภคบริโภค” จัดโดย ส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน
2.2 จัดท�ำวิดีทัศน์การทดสอบการเผาแก้วใน 2 การทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและน�ำไปใช้ในการเสนอ
ผลงานภายใต้หัวข้อ Investigation of Melting Behavior of Low enthalpy Glass Batches ในงาน ICTA 2013 ให้แก่
ศูนย์ทดสอบความช�ำนาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
2.3 ปรับปรุงข้อมูลแผ่นประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
3) ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศของหน่วยงาน
3.1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการฐานข้อมูล SciFinder ส่งไปยังผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ปันสื่อเสริมรู้กันและกัน”
3.3 จัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมกับส�ำนัก โครงการต่าง ๆ
จากการด�ำเนินงานตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จัดเป็นบริการเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักแก่
บุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องตามภารกิจ สท. ในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ของส�ำนักหอสมุดฯ
2.2.5 งานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
มีหน่วยงานสมาชิกในเครือข่ายสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 29 หน่วยงาน ที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการท�ำกิจกรรมและให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ ผูใ้ ช้บริการทัว่ ไป หน่วยงานสมาชิกประกอบด้วย หน่วยงานบริการสารสนเทศทัง้ ภาครัฐและเอกชน
27 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานสังกัดกระทรวง หน่วยงาน
ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพเฉพาะ โดยมีส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ผลการปฏิบัติงาน แบ่งตามภารกิจ ดังนี้
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1) แสวงหาเครือข่าย ส�ำนักหอสมุดฯ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ศปว.) จ�ำนวน 18 หน่วยงาน แสวงหาเครือข่ายเพิม่ เติมในปีงบประมาณ 2556 จากหน่วยงานในสังกัด วท. จ�ำนวน
11 หน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้มีสมาชิกเครือข่าย ศปว. เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
2) ศปว. มีการประชุมหารือร่วมกัน จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 /2556 : ประชุมคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จ�ำนวน
18 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาทบทวนการด�ำเนินงาน ศปว. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555
ครั้งที่ 2/2556 : ประชุมคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จ�ำนวน
29 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก�ำหนดแผนการปฏิบัติงาน 3 ปี
พ.ศ. 2556 - 2558 เพื่อด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก ศปว. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
3) พัฒนาเว็บไซต์ ศปว. URL : http://www.scitech.in.th โดยต่ออายุ Domain Website ศปว. (14 มีนาคม
2556 - 13 มีนาคม 2558) และปรับปรุงข้อมูลสมาชิกเครือข่าย ศปว. ให้เป็นปัจจุบัน
4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกเครือข่าย ศปว. จ�ำนวน 4 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 : เผยแพร่หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ท�ำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง” แก่สมาชิกเครือ
ข่าย ศปว. จ�ำนวน 17 หน่วยงาน
- ครัง้ ที่ 2 : ประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกเครือข่าย ศปว. เข้าร่วมกิจกรรม “รักหลากมิต”ิ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
- ครั้งที่ 3 : ประชาสัมพันธ์ ท�ำเนียบแหล่งบริการสารสนเทศ ศปว. เพื่อให้สมาชิกฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
- ครั้งที่ 4 : ประชาสัมพันธ์การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ SciFinder ให้แก่สมาชิกเครือข่าย ศปว. เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2556
5) จัดนิทรรศการ“พิพิธอาเซียน..A journey through ASEAN” โดยความร่วมมือของสมาชิก ศปว. 2 หน่วยงาน
(กรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์
ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
6) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา
12 สิงหาคม 2556 โดยความร่วมมือของสมาชิก ศปว. 3 หน่วยงาน (กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโถง อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
7) จัดกิจกรรมบรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีฐาน
ข้อมูลงานวิจัยประเทศไทย” ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ฝ่ายบริการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
8) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ศปว. และเยี่ยมชมศึกษาดูงานสวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ
ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556
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2.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สร.) จัดให้มงี านบริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศครอบคลุมทรัพยากร
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในห้องสมุดและแหล่งอืน่ ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ และเพิม่ ศักยภาพการ
เข้าถึงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ ในและต่างประเทศ
สนองตอบความต้องการในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั อุตสาหกรรม แก่นกั วิเคราะห์วจิ ยั ผูป้ ระกอบการจากภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันอุดมศึกษา ผลการปฏิบตั งิ านมีดงั นี้
2.3.1 ด้านการบริการการใช้ประโยชน์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการค้นเรื่อง
จำานวน (เรื่อง)
1) บริการค้นเรื่องตามคำาขอ
63
เป็นบริการช่วยค้นคว้าข้อมูลตามคำาขอ โดย ติดต่อด้วยตนเองตามแบบ F-IG-050
1,310
สามารถติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่อด้วยตนเองตามแบบ F-IG-064
27
โทรสาร อีเมล จดหมาย สารสนเทศที่ให้บริการได้จากหนังสือ ผ่านทางโทรศัพท์ตามแบบ F-IG-058
29
อ้างอิง วารสารสาระสังเขป วารสารวิชาการ เอกสารภาษาไทย ผ่านทางอีเมล
เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน เอกสารทางการค้า ฯลฯ รวม
1,429
2) บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
เป็นบริการช่วยค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำาวิจัยให้แก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศเพือ่ การวิจยั ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยช่วยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเพือ่ การวิจยั เช่น ฐานข้อมูล SciFinder แนะนำาการเขียนรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง ซึ่งในปี 2556 ได้มีการดำาเนินงาน ดังนี้ี
- สืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยจากฐานข้อมูล SciFinder 311/1,813 รายการ/ระเบียน
- แนะนำาการเขียนรายการ บรรณานุกรมและรายการอ้างอิง 64 รายการ
3) บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (Selective Dissemination of Information
Service : SDI) (http://siweb.dss.go.th/sdi/)
เป็นบริการติดตามสารสนเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศฉบับใหม่ล่าสุด ได้แก่ วารสารวิชาการ วารสาร
สาระสังเขป และฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำานักหอสมุดฯ บอกรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ขอรับบริการติดตามสารสนเทศทัน
สมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หวั เรือ่ งทีค่ ดั เลือกและขอบข่ายทีผ่ ขู้ อรับบริการกำาหนดเครือ่ งมือเข้าสูแ่ หล่งข้อมูล
และสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Information Accessing Tools) ทีส่ าำ คัญในการบริการ SDI ได้แก่
• Food Science and Technology Abstracts (FSTA) ปี ค.ศ. 2013
• Analytical Abstracts (AA) ปี ค.ศ. 2013
• ฐานข้อมูล SciFinder ปี ค.ศ. 1907–2013
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• วารสาร ปี ค.ศ. 2013 มีรายชื่อดังนี้
			
- Metal Finishing
			
- Plastics, Rubber and Composites Processing and Application
			
- International Polymer Science and Technology
			
- Journal of Agricultural and Food Chemistry
			
- Appita Journal
			
- TAPPI Journal
			
- Paper 360°
			
- Pulp & Paper International
		
ในปี 2556 มีผู้สนใจขอรับบริก าร SDI จากภาครั ฐ และภาคอุ ต สาหกรรมจำ � นวน 20 ราย โดยมี
หัวเรื่อง / คำ�ค้นที่ใช้ในการติดตามจำ�นวน 103 เรื่อง มีผลการติดตามข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูล SciFinder จำ�นวน 90
เรื่อง วารสารสาระสังเขป Food Science and Technology Abstracts จำ�นวน 10 เรื่อง และ Analytical Abstracts
จำ�นวน 8 เรื่อง รวมทั้งมีผู้สนใจติดตามข้อมูลจากหน้าสารบัญวารสาร จำ�นวน 9 รายการ รูปแบบข้อมูลที่จัดส่งให้มีทั้งที่อยู่
ในรูปดรรชนี (Index) บทคัดย่อ (Abstracts) และหน้าสารบัญวารสาร (Contents) ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลขอใช้บริการเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full Text) ภายในประเทศ รวม 48 เรื่อง ได้แก่ บทความจากวารสาร 28 เรื่อง เอกสารสิทธิบัตรและเอกสาร
มาตรฐาน 20 เรื่อง
4) บริการแนะนำ�และอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
เป็นบริการที่สำ�นักหอสมุดฯ จัดอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษให้แก่ผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ การวิจยั และพัฒนา การ
ประดิษฐ์คิดค้น การศึกษาค้นคว้า และการประกอบอุตสาหกรรม สำ�หรับปี 2556 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
		
• จัดฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก จำ�นวน 3 หลักสูตร จำ�นวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม 59 คน
- เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจาก Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา
- เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี
- เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
		
• จัดกิจกรรม “การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รวม 5/106 ครัง้ /คน ภายใต้โครงการ
“ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา”
5) บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)
		
เป็นบริการที่สำ�นักหอสมุดฯ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ตลอดจนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด (30 นาที) ซึ่งมี
บริการ
จำ�นวน (เรื่อง)
สถิติการขอรับบริการ ดังนี้ี
1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
16
2. บริการสารสนเทศเพื่อการสร้างอาชีพ
6
3. บริการข้อมูลสารเคมี
26
4. บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร
154
5. บริการเอกสารฉบับเต็ม
7
6. บริการสารสนเทศมาตรฐาน
477
รวม
686
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2.2.2. ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ติดตามและเผยแพร่สารสนเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ว�รส�ร
• คัดเลือกบทความที่น่าสนใจเพื่อทำาดรรชนีวารสาร
จำานวน 865 เรื่อง
• คัดเลือกบทความ/อ่านวิเคราะห์เพื่อจัดทำาแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง จำานวน 205 เรื่อง
• ติดประกาศบทความที่น่าสนใจ
จำานวน 69
เรื่อง
สิทธิบัตร
• อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรและจัดจำาแนก
จำานวน 183 เรื่อง
• อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรที่น่าสนใจ
จำานวน 11
เรื่อง
ม�ตรฐ�น
• คัดเลือกเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่น่าสนใจ
จำานวน 77
เรื่อง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
2) รวบรวมและประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน
• จัดทำาแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
• จัดทำาสาระน่ารู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวารสาร
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

จำานวน 8
จำานวน 2

เรื่อง
เรื่อง

3) คัดเลือกปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลในฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
3.1) ฐานข้อมูล Patent Files (http://siweb.dss.go.th/patent/pat_ﬁle/pat_ﬁle_list.asp) เป็น
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีเฉพาะเรือ่ งจากเอกสารสิทธิบตั ร จำานวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2556 รวมทัง้ หมด 216 เรือ่ ง
2,871 ระเบียน โดยในปี 2556 ดำาเนินการได้ 12 เรื่อง 183 ระเบียน ดังนี้
1) Bearing 49 ระเบียน
2) Canned tuna 12 ระเบียน
3) Fireworks 21 ระเบียน
4) Floating house 14 ระเบียน
5) Foldable watercraft 11 ระเบียน
6) Fuel from algae 15 ระเบียน

7) Longan seed 10 ระเบียน
8) Modified starch based adhesives 7 ระเบียน
9) Rice snack 8 ระเบียน
10) Runway cleaning 8 ระเบียน
11) Silk protein 8 ระเบียน
12) Vertical garden 20 ระเบียน
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3.2) ฐานข้อมูลแนะนำาสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ (Patent gallery) (http://siweb.dss.go.th/patent/
gallery/gallery_list.asp) เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีทนี่ า่ สนใจจากเอกสารสิทธิบตั รประเทศต่างๆ จำานวนข้อมูลในฐานข้อมูล
จนถึงกันยายน 2556 รวมทั้งหมด 288 เรื่อง โดยในปี 2556 ดำาเนินการได้จำานวน 11 เรื่อง ดังนี้
1) กระบวนการผลิตไอศกรีมจากข้าวไทย
2) เครื่องล้างรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ
3) นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ
4) บ้านสำาเร็จรูปทำาจากยางรีไซเคิล
5) รองเท้าสำาหรับเดินบนผิวนำ้า
6) เรือคายัคพับได้
7) วิธีการทำาอัญมณีสังเคราะห์จากเถ้ากระดูก
8) วิธีการผลิตสารสกัดจากเมล็ดลำาไย
9) วิธีการสร้างบ้านลอยนำ้า
10) สบู่โปรตีนเซริซินจากรังไหม
11) อิฐดูดซับนำ้า
3.3) ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ (http://siweb.dss.go.th/article/) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ
ที่น่าสนใจเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกบทความจากวารสารวิชาการภาษาต่าง
ประเทศและจัดทำาบทคัดย่อเป็นภาษาไทย จำานวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2556 มีทั้งหมด 1,672 เรื่อง โดยในปี
2556 ดำาเนินการได้ 34 เรื่อง

3.4) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (http://siweb.dss.go.th/compiled/) เป็นฐานข้อมูล
บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง โดยกำาหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถติดตามเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full text) ได้จากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง จำานวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2556 มีทั้งหมด
48 เรื่อง 4,690 ระเบียน โดยในปี 2556 ดำาเนินการได้ทั้งหมด 8 เรื่อง 525 ระเบียน ดังนี้
1) Chili sauce (นำ้าพริก) 41 ระเบียน
2) Citronella grass (ตะไคร้หอม) 26 ระเบียน
3) Gress house gasses (ก๊าซเรือนกระจก) 62 ระเบียน
4) Longan (ลำาไย) 142 ระเบียน
5) Marian plum (มะยงชิด) 38 ระเบียน
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6) Oil palm (ปาล์มนำ้ามัน) 97 ระเบียน
7) Red ant egg (ไข่มดแดง) 40 ระเบียน
8) Soap (สบู่) 79 ระเบียน

3.5) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อม
ใช้ (http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp)
เป็นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมข้อมูลทีน่ า่ สนใจในปัจจุบนั และเรียบ
เรียงให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ การเข้าถึงสารสนเทศทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกพร้อมใช้
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่ใช้อ้างอิงในการ
เรียบเรียง โดยจัดทำาเป็นแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
(Information repackaging file) เพื่อให้บริการติดตาม
เอกสารอ้างอิง ข้อมูลในฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อม
ใช้จนถึงกันยายน 2556 มีจำานวน 30 เรื่อง โดยในปี 2556 มี
การจัดทำาจำานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1) การแปรรูปปลาสลิด
2) สาหร่ายทอดกรอบ
3.6) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(http://siweb.dss.go.th/standard/rachakitja/show_list_kitja.asp) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่น่าสนใจของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกจากราชกิจจานุเบกษาประเภท ก ฉบับ
กฤษฎีกา และประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นต้น ข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน
2556 มีทั้งหมด 2,786 เรื่อง โดยในปี 2556 ดำาเนินการ
ได้ทั้งหมด 204 เรื่อง
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3.7) ฐานข้อมูลบริการค้นเรือ่ งบนเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th/information) เป็นฐานข้อมูลรวบรวม
คำาถามจากเรื่องที่มีผู้สนใจค้นคว้าพร้อมคำาตอบ และระบุแหล่งอ้างอิง/รายการเอกสารที่สืบค้นได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับ
บริการเอกสารฉบับเต็มจากรายการเอกสารอ้างอิงที่พบได้ ปัจจุบันมีข้อมูลจำานวน 10 เรื่อง 85 ระเบียน

นอกจากนีย้ งั ได้จดั ทำา
เป็นส่วนของ “คำาถามนี้มีคำาตอบ” ซึ่งเป็นการ
รวบรวมคำาถาม-คำาตอบจากผู้ขอรับบริการ นำา
เสนอเนื้อหาคำาตอบโดยย่อพร้อมระบุเอกสารที่
ได้เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นต่อไป จำานวน
ข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2556 มีทงั้ หมด
587 เรือ่ ง ในปี 2556 ดำาเนินการได้ 120 เรือ่ ง
3.8) ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง
จากอุตสาหกรรม (http://siweb.dss.go.th/
reuse/) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่น่า
สนใจเกีย่ วกับวัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรม เช่น เซรามิก แก้ว
ยาง กระดาษ และการนำาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้า แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้
มีการนำาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุ
เหลือทิ้งและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัสดุเหลือทิ้ง โดย
คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสารสิทธิบตั ร บทความ
จากวารสาร และนำามาจัดทำาบทคัดย่อ จำานวนข้อมูลในฐาน
ข้อมูลจนถึงกันยายน 2556 มีทั้งหมด 330 เรื่อง ในปี 2556
ดำาเนินการได้ 10 เรื่อง ดังนี้
1) การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการขัดกระเบื้องพอร์ซเลนให้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประสิทธิภาพความชุ่มชื้น
2) การผลิตเซรามิกมวลเบาจากดินเหนียวและเถ้า/ขยะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นวัสดุมวลรวมเบา
3) การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจากเซรามิก
4) การผลิตเซรามิกเนื้อคอร์เดียร์ไรต์จากวัสดุในการทำาเซรามิกที่นำากลับมาใช้ใหม่
5) การผลิตเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้ง
6) การผลิตกระเบื้องเซรามิกด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
7) กระเบื้องเซรามิกจากการรีไซเคิลแก้ว CRT
8) โครงสร้างบ้านประกอบจากยางรีไซเคิล, ชุดอุปกรณ์ และวิธีการในการประกอบ
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9) วิธีการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากวัสดุเซรามิกและวัสดุรีไซเคิล
10) วิธีการรีไซเคิลยางรถยนต์

4) การจัดท�ำสาระสังเขป
		
1) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทย / บทความวิชาการด้านอาหาร			
38
เรื่อง
		
2) จัดท�ำสาระสังเขปบทความที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 		
34
เรือ่ ง
		
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย							
		
3) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทยของข้อมูลสาระสังเขปเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม 10 เรือ่ ง
		
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
5) สถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผ่านทาง Internet
ฐานข้อมูล
1) ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
2) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จากราชกิจจานุเบกษา)
3) ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ
4) ฐานข้อมูลแนะน�ำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
5) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
6) ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
7) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
8) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
รวม

จ�ำนวน
(ครั้ง)
62,877
55,009
6,773
4,674
1,943
1,675
610
365
133,926
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2.3.3 ด้านงานบริการห้องสมุด
		
งานบริการพื้นฐานเป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นแก่ผู้ใช้ห้องสมุดให้ใช้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวม
ถึงการจัดระบบบริการค้นคว้า การจัดบรรยากาศอาคารสถานที่ให้พร้อมเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ได้แก่ บริการทำ�บัตรห้อง
สมุด/บัตรยืมเอกสาร บริการยืม–คืน บริการตอบคำ�ถาม/แนะนำ�การใช้บริการห้องสมุด บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ
มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
		
1) จำ�นวนผู้ใช้บริการ
1.1) จำ�นวนผู้ใช้บริการแยกตามหน่วยงานที่สังกัด		
ผู้ใช้บริการ

ภาครัฐ

1) ผู้มาใช้บริการห้องสมุด
1.1 บุคคลภายนอก
1,735
1.2 บุคลากร วศ.
766
2) ขอทำ�บัตรห้องสมุด/บัตรยืมเอกสาร
167
3) ผูใ้ ช้บริการผ่านเว็บ สท. (http://siweb.dss.go.th) 55,982
รวม
58,650

จำ�นวน (คน)
สถาบันการ ประชาชน
เอกชน
ศึกษา
ทั่วไป
1,474
429
99,664
101,567

753
287
88,702
89,742

รวม

840
4,802
766
78
961
198,816 443,164
199,734 449,693

กราฟแสดงจำ�นวนผู้ใช้บริการแยกตามหน่วยงานที่สังกัด

1.2) จำ�นวนผู้ใช้บริการแยกตามช่องทางการเข้าใช้บริการ
			
1.2 จำ�นวนผู้ใช้บริการแยกตามช่องทางการเข้าใช้บริการ
ในปี 2556 นี้ มีผู้ขอรับริการจำ�นวน 449,693 คน จาก 4 ช่องทาง คือ ติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ และทาง
E-mail
ช่องทางการเข้าใช้บริการ จำ�นวนผู้ใช้บริการ (คน)
ติดต่อด้วยตนเอง
ติดต่อทางโทรศัพท์
ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์
ติดต่อทาง e-mail
รวม
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2) การให้บริการพื้นฐาน
		2.1 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service)
		
เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากบทความในวารสาร รายงานการประชุม รายงานทางวิชาการ เอกสาร
มาตรฐาน เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ โดยสืบค้น สำ�เนาเอกสาร และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือผู้ขอรับบริการมารับเอกสารด้วย
ตนเองที่สำ�นักหอสมุดฯ ในปี 2556 มีผู้ขอรับบริการจากภายนอกและภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จำ�นวน 762
เรื่อง ดังนี้
ผู้ขอรับบริการ
บุคคลภายนอก
บุคลากร วศ.*
รวม

จำ�นวนเรื่อง
511
251
762

หมายเหตุ * บริการ Fast Document Delivery Service สำ�หรับ
บุคลากร วศ.

2.2) บริการ Fast Document Delivery Service สำ�หรับบุคลากร วศ.
		เป็นบริการสำ�เนาเอกสารฉบับเต็มทีม่ ใี นสำ�นักหอสมุดฯ และจัดส่งให้เฉพาะบุคลากร วศ. เท่านัน้ ในปี 2556
มีสถิติการให้บริการรวมทั้งสิ้น 251 เรื่อง ดังนี้
ตารางแสดงจำ�นวนเรื่องที่ให้บริการแยกตามหน่วยงาน ตารางแสดงจำ�นวนเรื่องที่ให้บริการแยกตามวัตถุประสงค์
หน่วยงาน
จำ�นวนเรื่อง
วัตถุประสงค์
จำ�นวนเรื่อง
สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)
สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติ
การ (บร.)
สำ�นักพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วช.)
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (ฟว.)
โครงการเคมี (คม.)
รวม

35
20

5
24
116
51
251

วิเคราะห์/ทดสอบ
ศึกษาค้นคว้า
พัฒนางานวิชาการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
รวม

161
24
64
2
251

ตารางแสดงจำ�นวนเรื่องที่ให้บริการแยกตามประเภทเอกสาร
ประเภทเอกสาร
เอกสารสิทธิบัตร
เอกสารมาตรฐาน
บทความจากวารสารภาษาอังกฤษ
บทความจากหนังสือภาษาอังกฤษ
รวม

จำ�นวนเรื่อง
1
159
40
51
251
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2.3) บริการพื้นฐานอื่น ๆ
บริการ
1) บริการยืม-คืน*
2) บริการสิ่งพิมพ์ใช้ภายในห้องสมุด
3) บริการขอถ่ายสำ�เนาเอกสาร

หน่วยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
เล่ม
553
1,331
เล่ม
10,690
8,796
ครั้ง
1,518
176
เล่ม
3,169
526
หน้า
114,277
10,424

รวม
1,884
19,486
1,694
3,695
124,701

หมายเหตุ * ยืม-คืนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (F-IG-048)

การใหบริการสิ่งพิมพประจําปงบประมาณ 2556 แยกตามการบริการและภาษาของสิ่งพิมพ
จํานวนเลม

12,000
10,000

10,690
8,796

8,000
ภาษาอังกฤษ

6,000

ภาษาไทย

3,169

4,000
2,000

553

1,331

526

ใชภายในหองสมุด

บริการยืม-คืน

ขอถายสําเนา

กราฟแสดงการให้บริการสิ่งพิมพ์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
แยกตามการบริการและภาษาของสิ่งพิมพ์
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2.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาบริการในรูปแบบต่างๆ บนเว็บไซต์สำ�นักหอสมุดฯ (http://siweb.dss.go.th)
เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการและผูใ้ ช้บริการจากภายนอกสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โดยนำ�สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ มาจัดทำ�ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบจัดเก็บและการเข้าถึง เพื่อให้บริการ
ผ่านทางเครือข่าย Internet และ Intranet อีกทั้งดำ�เนินการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ให้รองรับการ
ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการข้อมูลผ่าน Internet นอกจากนี้ ปรับปรุง
รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้สำ�นักหอสมุดฯ มีฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองทั้งสิ้น 50 ฐาน (เฉพาะที่พัฒนาในปี 2556 จำ�นวน 5 ฐาน) แต่ละ
ฐานมีการปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจำ�แนก เป็น 10 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
ตารางแสดงรายชื่อฐานข้อมูลแยกตามประเภท
ประเภทฐานข้อมูล
รายชื่อฐานข้อมูล

1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่ง 1.2 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
พิมพ์ สท.
1.3 ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
1.4 ฐานข้อมูล Compiled File
1.5 ฐานข้อมูลวารสารอภินันทนาการ

2.1 ฐานข้อมูลดรรชนีมาตรฐานอาหาร ของ Codex alimentarius
ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์พิเศษ 2.2 ฐานข้อมูลวิธที ดสอบ (EPA Test Methods) ใน Code of Federal Regulations (CFR)
2.3 ฐานข้ อ มู ล รายชื่ อ เอกสารมาตรฐานที่ มี ใ นข่ า ยงานศู น ย์ ป ระสานงานสารนิ เ ทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
2.4 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5 ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (NFPA standard)
2.6 ฐานข้อมูลรวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
2.7 ฐานข้อมูล Patent Glossary
2.8 ฐานข้อมูล Patent File
2.9 ฐานข้อมูล Thai’s Foreign Patent
2.10 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีน่าสนใจ “Patent Gallery”
2.11 ฐานข้อมูล Thai Chemical Directory
2.12 ฐานข้อมูลข่าวสารราชการ วศ.

3.1 ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลเครือข่าย
3.2 ฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.3 ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
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ฐานข้อมูลเฉพาะทาง

4.1 ฐานข้อมูล REACH WATCH
4.2 ฐานข้อมูลวัดสุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
4.3 ฐานข้อมูลสารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี

5.1 ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัยและเอกสารประเมินผลงานวิชาการของบุคลากร
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
กรมวิทยาศาสตร์บริการในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ วศ.
5.2 ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ ข้อมูลจากวารสาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ บทความวิทยุกระจายเสียงและข่าวสารราชการของ วศ.
5.3 ฐานข้อมูลเทคโนโลยี วศ. เพื่อชุมชน

6.1 ฐานข้อมูล Science Category
ฐานข้อมูลแนะนำ�แหล่ง 6.2 ฐานข้อมูลหน่วยงานผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายทรัพยากรสารสนเทศ ว และ ท ในประเทศไทย
ข้อมูลจากเว็บไซต์

7.1 ฐานข้ อ มู ล สหบรรณานุ ก รมสิ่ ง พิ ม พ์ เ กี่ ย วกั บ พระราชกรณี ย กิ จ พระบาทสมเด็ จ
ฐานข้อมูลกิจกรรมพิเศษ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
7.2 เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
7.3 เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจพระบิดา
วิทยาศาสตร์ไทยฉลองสมโภช ๒๐๐ ปี รัชกาลที่ ๔
7.4 เว็บไซต์มูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

8.1 ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ 8.2 ฐานข้อมูลพัฒนาศักยภาพ IT ของบุคลากร วศ.
บริหารจัดการ
8.3 ฐานข้อมูล Learning Organization
8.4 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และ ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
8.5 ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากร
8.6 ฐานข้อมูลเก็บสถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์
8.7 ฐานข้อมูลระบบลูกค้าสัมพันธ์
8.8 ฐานข้อมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
8.9 ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
8.10 เว็บไซต์ Intranet สท.
8.11 เว็บไซต์ Intranet ฟว.
8.12 ฐานข้อมูล e-book
8.13 ฐานข้อมูล e-scan
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ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริการวิเคราะห์ทดสอบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ภารกิจ/ โครงการ ของ วศ.

9.1 ฐานข้อมูลเครือข่ายนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ (SPIN : Service & Product
Innovation Network)
9.2 ฐานข้อมูลเครือข่ายบริการทดสอบผลิตภัณฑ์
10.1 เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว
10.2 เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
10.3 เว็บไซต์โครงการตาม Value Chain วศ.

ในระหว่างปี 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ จำานวน 2 ฐาน
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริการวิเคราะห์ทดสอบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จำานวน 2 ฐาน และฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ภารกิจ/ โครงการของ วศ. จำานวน 1 ฐาน ดังนี้
1. เว็บไซต์ Intranet สท.
จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรมต่างๆ
ภายใน สท. และให้บุคลากร สท. ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน (ในระบบ Intranet)
2. เว็บไซต์ Intranet ฟว.
จัดทำาขึน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการสือ่ สารภายใน ฟว. ให้สะดวก
รวดเร็ว ทันสมัยและเข้าใจตรงกัน และเป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรม
ต่างๆ ภายใน ฟว. (ในระบบ Intranet)

3. ฐานข้อมูล e-book
จัดทำาขึ้นเพื่อรวบรวมหนังสือที่อยู่ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ สท. ได้ดำาเนินการสั่งซื้อมา เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการ (ในระบบ Intranet)
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4. ฐานข้อมูล e-scan
จัดทำาขึ้นเพื่อรวบรวมหนังสือและวารสารที่ได้จัด
ทำาอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นได้ (ในระบบ Intranet)

5. เว็บไซต์โครงการ วศ.
จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมโครงการที่ วศ. ดำาเนินการ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โครงการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก (COA) โครงการทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของโครงการฯ (ในระบบ Intranet)

งานบริการ/ งานตามภารกิจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการดำาเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2556 สรุปได้ดังนี้
1. บริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย
1.1 การเข้าถึงบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th)
1.2 เผยแพร่รายชื่อเอกสารใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
1.3 ปรับปรุงและนำาข้อมูลเข้าโฮมเพจ
1.4 ปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างเว็บไซต์
2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
2.1 เพิ่มข้อมูล / ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
• เผยแพร่สารสนเทศทันสมัยผ่านเว็บไซต์
• เพิ่มข้อมูลและคำาสำาคัญในฐานข้อมูล STKC
• เพิ่มข้อมูล / คำาสำาคัญในฐานข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
o บทความวิทยุกระจายเสียง
o บทความ สาระน่ารู้บนเว็บไซต์ วศ.
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443,144 คน
12 ครั้ง
755 เรื่อง
442 ครั้ง
528 เรื่อง
78 เรื่อง
12 เรื่อง
8 เรื่อง
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o บทความวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
		
				
o วารสารผลงานวิชาการ Bulletin of Applied Sciences
		
2.2 จัดทำ�ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
			
• บทความวิทยุกระจายเสียง
				
			
• วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
				
			
• Download e-book							
		
2.3 ปรับปรุงเว็บเพจ/ โครงสร้างฐานข้อมูล/ เว็บไซต์
			
			
• หน้าเว็บหลักของ siweb
			
• ฐานข้อมูลระบบจัดการเอกสารคุณภาพ
			
• ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรของ สท.
			
• ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
			
• ฐานข้อมูล พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการของ วศ.
			
• ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
			
• ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
			
• ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และครุภัณฑ์สำ�นักงาน
			
• ฐานข้อมูลแบบสำ�รวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
			
• ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
			
• ฐานข้อมูล Compile File
			
• ฐานข้อมูลถาม-ตอบเกษตรกรรมพื้นบ้าน
			
• ฐานข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและนวัตกรรม
			
• ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			
• ฐานข้อมูลวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
			
• ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร
			
• ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน
			
• ฐานข้อมูล e-book
			
• ฐานข้อมูล e-scan
			
• เว็บไซต์ Intranet สท.
		
2.4 พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 							
			
• เว็บไซต์ Intranet สท.
			
• เว็บไซต์ Intranet ฟว.
			
• เว็บไซต์โครงการตาม Value Chain วศ.
			
• ฐานข้อมูล e-book
			
• ฐานข้อมูล e-scan
3. งานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 						
		
3.1 การใช้งานฐานข้อมูลเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)
		
3.2 การทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
		
3.3 การใช้งานเว็บ Intranet ของ สท.
		
3.4 การใช้งานฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ในส่วนงานบริการเคาน์เตอร์
		
3.5 การจัดการภาพถ่ายกิจกรรมของสำ�นักบนเว็บ Intranet

43 เรื่อง
15 เรื่อง
12 เรื่อง
43 เรื่อง
621 เรื่อง
20 ฐาน

5 ฐาน

5 ครั้ง

37

38

5,984 14,385 10,451 12,873 12,102

14,942 27,372 19,869 22,577 21,544 12,614 11,342

18,618 47,062 33,431 40,614 42,716 24,000 17,934

21,498 49,431 36,852 46,547 44,253 27,037 20,701

21,876 45,755 37,416 41,970 51,606 29,374 17,874

26,344 42,407 28,311 34,659 35,488 22,576 14,177

26,931 44,799 40,693 42,117 51,806 34,369 20,641

31,025 43,119 34,009 35,109 33,902 29,121 18,102

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

5,019

5,646
6,565

3,918

4,528
5,150

3,486

3,941

30,979

47,577

43,264

31,093

44,020

33,590

19,758

11,649

6,010

4,018

944

พ.ค.
5,428

1,704

ส.ค.

9,612 12,239

7,159

1,743

ก.ค.

61,554 43,011 43,818

82,579 62,478 62,492

67,460 45,175 61,606

61,711 50,367 51,932

67,987 55,424 57,032

59,043 49,185 56,013

38,831 49,099 49,615

18,369 25,705 33,713

11,049

4,806

1,304

มิ.ย.

39,415

50,603

61,807

63,555

47,644

51,866

44,074

24,699

11,331

4,450

2,497

ก.ย.

83,811

- 21,255

- 13,897

44,354

142,435

149,992

102,036

26,451

33,701

เพิ่มขึ้น

443,164 - 123,921

567,085

483,274

504,529

518,426

474,072

331,637

181,645

79,609

53,158

19,457

รวมทั้งสิ้น

- 21.9

17.3

- 4.2

- 2.7

9.4

42.9

82.6

128.2

49.8

173.2

คิด%

*** การนับตัวเลขสถิติ ใช้ Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึ่งเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด
บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์

3,346

4,974

1,307

2549

4,953

4,692

2,597

3,000

3,187

1,625

เม.ย.

2548

3,527

1,460

มี.ค.

2,448

2,059

ก.พ.

2547

1,270

ม.ค.

947

ธ.ค.

2546

พ.ย.

ต.ค.

ปีงบประมาณ

ตารางแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส�ำนักหอสมุดฯ 2546 – ปัจจุบัน
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กราฟแสดงสถิติจำานวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ siweb.dss.go.th ตั้งแต่ป 2546 – ปัจจุบัน
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3
ส่วนที่

“

“

โครงการ/กิจกรรม

3.1 โครงการการพัฒนาศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของประเทศ
3.2 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.3.1 หลักสูตร : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจาก Chemical Abstracts เพื่อ
การวิจัยและพัฒนา
3.3.2 หลักสูตร : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตร เพื่อการต่อยอด
เทคโนโลยี
3.3.3 หลักสูตร : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.4 หลักสูตร : การใช้บริการฐานข้อมูล SciFinder
3.4 โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์
3.4.1 โครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียน
น�ำร่องในชุมชน
3.5 งานกิจกรรมและนิทรรศการ
3.5.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
3.5.2 กิจกรรม ปันสื่อ เสริมรู้กันและกัน
3.5.3 นิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1
3.5.4 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท.
3.5.5 กิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2556”
3.5.6 กิจกรรมบรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยประเทศไทย”
3.5.7 กิจกรรม ศปว. ประจ�ำปี 2556

3.1

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556

โครงการ การพัฒนาศ นู ย์กลางบร กิ ารสารสนเทศเฉพาะทางด้าน
ว ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในระดับแนวหน้าของประเทศ

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงและการน�ำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในชาติ รวมทัง้ กระตุน้ ให้ประชาชนทัว่ ไปตระหนักรูถ้ งึ คุณประโยชน์ของแหล่งข้อมูลความรูท้ จี่ ดั ให้มใี นห้องสมุด จึง
ได้รเิ ริม่ แนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายคลังความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrated Science and Technology
Knowledge Repository Network) โดยระยะแรกได้เริ่มงานในลักษณะเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี 25472554 ภายใต้ชดุ โครงการเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพือ่ สานต่องานจาก
โครงการดังกล่าวให้สามารถเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ และมีผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา  วิจัยและพัฒนามากขึ้น สท. จึงจัดท�ำชุดโครงการ “พัฒนาศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ” เพือ่ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ งุ่ เน้นการจัดหา
ทรัพยากรตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจการให้บริการที่
คล้ายคลึงกัน เน้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งพิมพ์ทั้งเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีอายุ
การใช้งานทีย่ าวนานมากขึน้ รองรับการให้บริการในลักษณะของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยชุดโครงการนีอ้ ยูใ่ น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าส่งออกและ
การคุ้มครองผู้บริโภค กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตที่ 5 การบริการ
สารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัววัดชี้วัดความส�ำเร็จ คือ จ�ำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 188,000 คน และจ�ำนวนสารสนเทศเฉพาะเรื่องที่ได้รับการพัฒนา 100 เรื่อง

ผลการดำ�เนินงานในปี 2556
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศฯ ครอบคลุม 4 กิจกรรมย่อย และมีรายละเอียดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันสมัย มุ่ง
เน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานบริการสารสนเทศในการจัดหาสารสนเทศในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน (consortium หรือ partnership) และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอนุรักษ์สารสนเทศในรูปดิจิทัล
(Digital preservation) รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งพิมพ์เพื่อเป็นคลังความรู้ของประเทศ รองรับการให้บริการในลักษณะของการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ประกอบด้วย
1.1 พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ทันสมัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในประเทศ และจัดท�ำ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ�ำนวน 89 เรื่อง 172 เล่ม
- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มตามความต้องการของผู้ใช้ จ�ำนวน 89 เรื่อง
- เพิม่ ข้อมูลหน้าปก/สารบัญ และดรรชนีของหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศในระบบห้องสมุด
  อัตโนมัติ (VTLS) จ�ำนวน 5,518 ภาพ 659 เล่ม
- เพิ่มข้อมูลหน้าสารบัญวารสารต่างประเทศ จ�ำนวน 13,851 เรื่อง
- จัดท�ำกฤตภาคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 840 เรื่อง
1.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานบริการสารสนเทศโดยบูรณาการความร่วมมือด้านการร่วมใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ ส�ำนักหอสมุดฯ ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ได้ร่วมกับหน่วย
งานภายใต้ ศปว. จ�ำนวน 181 หน่วยงาน แสวงหาเครือข่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2556 จากหน่วยงานในสังกัด วท. ได้
จ�ำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่เป็นสมาชิก ศปว. อยู่แล้ว 4 หน่วยงาน ส่งผลให้มีสมาชิก ศปว. รวมทั้งสิ้น 29
หน่วยงาน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
1.3 อนุรักษ์สิ่งพิมพ์เพื่อเป็นคลังความรู้ของประเทศ รองรับการให้บริการในลักษณะของการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน
- อนุรกั ษ์เชิงกายภาพ ได้แก่ การเย็บเล่ม การซ่อมแซม และการแช่แข็ง รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 2,706 เล่ม
- อนุรักษ์ในรูปดิจิทัล จ�ำนวน 243,265 ภาพ (742 เล่ม)
2. เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
มุ่งเน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrated Science
and Technology Knowledge Repository) ที่สามารถบูรณาการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ มีระบบการจัดเก็บ
ที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งบริการสารสนเทศทั่วโลกได้ อันจะน�ำไปสู่การเป็นหอ
สมุดและศูนย์สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของชาติที่มีคุณค่า สมบูรณ์ ครบถ้วน และมีความยั่งยืน
มีความพร้อมและทันสมัยสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ประกอบด้วย
2.1 พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปอิเล็กทรอนิกส์
- จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ จ�ำนวน 742 เล่ม
- จัดท�ำ e-Book/ e-Journal จ�ำนวน 543 เล่ม
- จัดท�ำสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยน�ำวารสาร หนังสือ
และรายงานทีจ่ ดั หามาให้บริการ น�ำมาแปลงให้อยูใ่ นรูปอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บลงบนเว็บไซต์ เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ และให้บริการบนเว็บไซต์ของส�ำนักหอสมุดhttp://siweb.dss.go.th/escan/ แบ่งเป็นวารสาร 6 รายชื่อ 758
เล่ม 295,924 หน้า หนังสือ 17 เล่ม 573 หน้า รายงาน 14 เล่ม 842 หน้า
- จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ทผี่ ลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการในรูปดิจทิ ลั เช่น วารสารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ วารสารผลงานวิชาการฯ บทความวิทยุกระจายเสียง เอกสารประเมินวิชาการ ฯลฯ จัดเก็บและเผยแพร่ในเว็บไซต์
http://siweb.dss.go.th จ�ำนวน 208 เล่ม 950 เรื่อง
2.2 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยการจัดท�ำบทคัดย่อจากบทความ
ด้านอาหาร จ�ำนวน 210 เรื่อง
คณะท�ำงาน ศปว. มีสมาชิกจาก 18 หน่วยงาน จ�ำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) เอกชน 2 หน่วยงาน 2)หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 9
หน่วยงาน 3) หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นกรมอยู่ภายใต้สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน 4) สถาบันอุดมศึกษา 4 หน่วยงาน และ
5) สมาคมวิชาชีพเฉพาะ 2 หน่วยงาน
1
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ฐำนข้อมูลคลังควำมรู้ วศ.

1,909 เรื่อง

2.3 ปรับปรุงฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำรภำษำไทยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นปัจจุบัน จ�ำนวน

2.4 พัฒนำต้นแบบระบบคลังข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source) ร้อยละ 85
3. บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของประเทศ
มุ่งเน้นให้สอดคล้องเป้ำหมำยที่จะพัฒนำเป็นหอสมุดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้ำของ
ประเทศ และเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศเฉพำะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ใช้บริกำร
เข้ำถึงเข้ำถึงสำรสนเทศได้สะดวดรวดเร็วด้วยควำมพึงพอใจ ด้วยบริกำรสำรสนเทศเชิงรุกโดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือ
ข่ำยแหล่งบริกำรสำรสนเทศทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
3.1 พัฒนำงำนบริกำรสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดว้ ยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
- บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยทำงอีเมล จ�ำนวน 129 ครั้ง / 3,820 คน
- บริกำรตอบค�ำถำมออนไลน์แบบ Real Time (Chat with a Librarian) จ�ำนวน 17 เรือ่ ง 17 คน
- บริกำร Edutainment ด้วยสื่อมัลติมีเดีย จ�ำนวน 27 เรื่อง
- บริ ก ำรน� ำ ส่ ง เรื่ อ งที่ ต ้ อ งกำรตำมควำมต้ อ งกำรผู ้ ใช้ วศ. (Fast document Delivery
service) จ�ำนวน 251 เรื่อง
- บริกำรสิ่งพิมพ์แก่ผู้ใช้บริกำร จ�ำนวน 25,065 เล่ม
3.2 บูรณำกำรควำมร่วมมือกับแหล่งบริกำรสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนบริกำรแลกเปลี่ยนเอกสำรฉบับเต็ม (Full Text) สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ผ่ำนฐำนข้อมูลออนไลน์ จ�ำนวน 201 เรื่อง
- แนะน�ำทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ๆ ผ่ำน RSS จ�ำนวน 8 เรื่อง
4. ศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ ทำงวิทยำศำสตร์ในรูปแบบ Digital Library และ
แหล่งเรียนรู้ของศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล ประมวลสำรสนเทศพร้อม
ใช้งำน (Information Repackaging) กำรจัดบริกำรสำรสนเทศเฉพำะทำงแก่กลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดท�ำบทคัดย่อ สำระน่ำรู้
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และการขยายฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
4.1 สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Digital library
- พัฒนา / ปรับปรุงฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์  2 สาขา
   ได้แก่ วัสดุสัมผัสอาหาร และสาขากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
4.2 บริการสารสนเทศเฉพาะทางแก่กลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะทางให้แก่ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักค้นคว้า ครู
   อาจารย์ ฯลฯ จ�ำนวน 33 ครั้ง / 59 คน
- จัดบริการสารสนเทศเฉพาะทางให้กับผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย จ�ำแนกเป็นบริการต่าง ๆ ดังนี้
				= บริการค้นเรื่องตามค�ำขอ จ�ำนวน 1,429 เรื่อง
				= บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
- สืบค้นฐานข้อมูล SciFinder จ�ำนวน 311 รายการ / 1,813 ระเบียน
- แนะน�ำการเขียนรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง จ�ำนวน 64 รายการ
				= บริการ SDI จ�ำนวน 997 เรื่อง
4.3 ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน (Information repackaging)
- จัดท�ำบทคัดย่อสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารภาษาต่างประเทศ
  เป็นภาษาไทย จ�ำนวน 34 เรื่อง
- จัดท�ำสาระน่ารู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 2 เรื่อง
- จัดท�ำแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง จ�ำนวน 8 เรื่อง
4.4 ขยายฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา จ�ำนวน 5 ครั้ง/106 คน
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โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
หัวข้อ “การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ความเป็นมา
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะที่เป็นแหล่ง
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมให้มกี ารนำ�ข้อมูลความรูท้ างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ได้จดั ให้มกี จิ กรรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ
ขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนา โดยเป็นการแนะนำ�แหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ำ�คัญ
วิธีการหรือเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีการแนะนำ�เว็บไซต์ที่
สำ�คัญและบริการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป

สรุปผลการดำ�เนินการ
ในปีงบประมาณ 2556 สำ�นักหอสมุดฯ ได้จัดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา  การสืบค้น
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

1
2

7 กรกฎาคม 2556
25 กรกฎาคม 2556

3

30 กรกฎาคม 2556

4
5

16 สิงหาคม 2556
19 กันยายน 2556

จำ�นวนผู้เข้ารับ
การอบรม (คน)
บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd จ.พระนครศรีอยุธยา
28
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม
33
วิทยาศาสตร์บริการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม
15
วิทยาศาสตร์บริการ
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
10
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำ�กัด จ.ปทุมธานี
22
สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากในส่วนภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา 
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ประโยชน์ที่ ได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำ�ข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสืบค้น
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรูแ้ ละบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แพร่หลาย

ภาพการจัดกิจกรรม

48

3.3

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556

3.3.1

โครงการฝ กึ อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
หลักสูตร : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจาก Chemical Abstracts
เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ความเป็นมา
วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts (CA) จัดพิมพ์โดย Chemical Abstracts Service (CAS) ของ American Chemical Society (ACS) จัดเป็นเครื่องมือเพื่อใช้สำ�หรับการเข้าถึง (Information access tools) ข้อมูลความรู้ใน
สาขาเคมี วิศวกรรมเคมี กับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างกว้างขวางและสมบูรณ์ที่สุดรายการหนึ่งของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ห้องสมุดในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นอันมาก เหตุนี้ทำ�ให้ มีการใช้ CA กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการค้นหาสารสนเทศใน CA จะทำ�ให้ได้รับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนานาประเทศ ดังนัน้ การติดตามค้นหาความรูจ้ าก CA จึงให้ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั ิ
งานด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทดลอง การวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดหาสิ่งพิมพ์ CA และมีฐานข้อมูล CA ออนไลน์ (CA on web) ไว้ เพื่อการให้บริการและ
ตระหนักว่า ควรได้จัดโครงการฝึกอบรมขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้ที่สนใจสามารถใช้ CA ในการ
ค้นหาความรู้สำ�หรับการปฏิบัติงาน

สรุปผลการดำ�เนินการ
การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้มาเข้าอบรมจำ�นวน 14 คน จาก 8 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น หน่วยงานภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ จำ�นวน 9 คน และบุคลากร วศ. จำ�นวน 5 คน

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของ CA วิธีการค้นหาความรู้ วิธีติดตามเอกสารที่ CA
ครอบคลุม และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป

49

ANNUAL REPORT 2013

ภาพการจัดกิจกรรม

50

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตร
3.3.2 หลัเพื่อกการต่สูตรอ: ยอดเทคโนโลยี

ความเป็นมา
เอกสารสิทธิบัตรเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการแข่งขัน เป็นดัชนีที่
ใช้ในการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดท�ำโดยสถาบันนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาการบริการ (TMD) และถือเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของโลก (World Intellectual Property) ทีส่ ามารถศึกษาค้นคว้า
และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิทางกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละประเทศ การคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของเอกสารสิทธิ
บัตรท�ำให้เอกสารสิทธิบัตรเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่ามากมายมหาศาล ซึ่งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่
มีในเอกสารสิทธิบัตรและเรียนรู้ในการที่จะสืบค้นและสามารถน�ำความรู้และเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดประดิษฐ์ การวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์ โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การผลิตสินค้า อาจน�ำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาสินค้าให้ประสบความส�ำเร็จได้โดยไม่ยากนัก
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักถึงความส�ำคัญดัง
กล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตร เพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 – 29
มีนาคม 2556 เพื่อให้ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจใน
สารสนเทศจากเอกสารสิทธิบัตรและน�ำไปใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ต่อไป

สรุปผลการดำ�เนินการ
การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ มีผู้เข้า
อบรมจำ�นวน 26 คน จาก 14 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ จำ�นวน 22 คน
และบุคลากร วศ. จำ�นวน 4 คน

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม และผูท้ ส่ี นใจ ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป จำ�นวน 20 คน

กลุ่มเป้าหมาย
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเอกสารสิทธิบตั รในด้านการขอจดสิทธิบตั ร การคุม้ ครอง
สิทธิประโยชน์ และสามารถสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรได้
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมสามารถน� ำ ข้ อ มู ล เทคโนโลยี จ ากเอกสารสิ ท ธิ บั ต รไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการผลิ ต
การพัฒนาสินค้า และต่อยอดเทคโนโลยี
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รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
คการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ต
3.3.3 เทคนิ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ มีการน�ำ
ICT มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท�ำให้การแพร่กระจายข่าวสารและข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วตามไปด้วย จึงก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม ประชาชนในสังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ เว็บไซต์ในปัจจุบันมีจ�ำนวนมากกว่า 50 ล้านเว็บไซต์ ดังนั้น
การเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยาก แม้ว่าจะค้นหาด้วย Search Engine จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีให้บริการ และ
ที่ยากไปกว่านั้นคือ การค้นหาข้อมูลให้ได้ตรงตามที่เราต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะและแหล่งข้อมูลต้องสามารถอ้างอิงและเชื่อถือได้ ดังนั้น ผู้สืบค้นข้อมูลจึงควร
ทราบหลักการ วิธีการในการค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคนิคในการใช้ค�ำค้นแบบต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการ และรวดเร็วทันการณ์ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้จดั โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ข้าราชการ นักวิจัย ผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจและน�ำไปใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบต่อไป

สรุปผลการดำ�เนินการ
การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ มีผู้มาเข้า
อบรมจำ�นวน 19 คน จาก 12 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ จำ�นวน 15 คน
และบุคลากร วศ. จำ�นวน 4 คน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไปจำ�นวน 20 คน

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท�ำงานของอินเทอร์เน็ตและหลักการท�ำงานของระบบ
ค้นหาข้อมูล เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วย Search Engine แหล่งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ และสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาข้อมูล เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อไป
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3.3.4

หลักสูตร : การใช้บริการฐานข้อมูล SciFinder

ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ให้บริการ
ฐานข้อมูล SciFinder แก่ผใู้ ช้บริการทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2556 โดยฐานข้อมูล SciFinder นั้น เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract & Bibliographic database) จากวารสารไม่น้อยกว่า 1,500
ชื่อเรื่อง รวบรวมปฏิกิริยาเคมี (CASREACT) กว่า  40 ล้านปฏิกิริยา และมีให้บริการเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มไปยังวารสาร
ออนไลน์ (Electronic journals) และสิทธิบัตร (Patents) จาก USPTO, EPO, WIPO

สรุปผลการดำ�เนินการ
สถิติการสืบค้นงานวิจัยจากฐานออนไลน์ SciFinder ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2556 (เริ่มใช้ฐานออนไลน์
SciFinder ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556) พบว่า 
1. มีจ�ำนวนผู้ใช้ทั้งหมด 14 ราย โดยแยกตามหน่วยงานที่สังกัดได้ดังนี้
- ภาครัฐ 6 ราย
- ภาคเอกชน 6 ราย
- สถาบันการศึกษา 2 ราย
หมายเหตุ จ�ำนวนผู้ใช้ทั้งหมดรวมถึง จ�ำนวนผู้ใช้บริการจากภายนอก จ�ำนวนผู้ใช้บริการภายใน วศ. และเจ้าหน้าที่
                        ค้นส�ำหรับใช้ในการท�ำงาน
2. จ�ำนวนเรื่องที่ให้บริการทั้งหมด 300 เรื่อง
3. ใช้ค�ำค้นในการสืบหาข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
4. จ�ำนวนระเบียนที่ได้จากการสืบค้นทั้งหมด 1,821 ระเบียน
นอกจากนี้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น ซึ่งเป็นผู้ขายฐานข้อมูล SciFinder ได้เข้ามาอบรมการใช้ฐานข้อมูลให้แก่
บุคลากร วศ. จ�ำนวน 2 วัน ๆ ละ 2 ช่วง (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) รวมเป็น 4 ครั้ง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 14
มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 73 คน

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่ ได้รับ
ผูใ้ ช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการ ในช่องทางทีห่ ลากหลายขึน้ น�ำไปใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานต่อไป
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รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556

3.4

โครงการส่งเสร มิ และสร้างความตระหนักรูด้ ้านว ทิ ยาศาสตร์

3.4.1

โครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียนนำ�ร่อง
ในชุมชน

ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้บรู ณาการความร่วมมือกับ องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 ตามแผนงานโครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโู่ รงเรียน
น�ำร่องในชุมชน กิจกรรมพัฒนาทักษะการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับครูโรงเรียนน�ำร่อง”
เพื่อพัฒนาทักษะครูให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างเป็นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและชีวิตประจ�ำวัน เป้าหมายให้ครูสามารถถ่ายทอด
ความรู้จัดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง เหมาะสม รวมทั้งสามารถให้ค�ำปรึกษาในการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์น�ำไปจัด
ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนในโรงเรียนได้

สรุปผลการดำ�เนินงาน
จัดกิจกรรมฝึกอบรมและนิทรรศการเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
พื้นที่ห้องโถงชั้น 1 บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม วันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาล
ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีผเู้ ข้ารับการอบรมเป็นครูจาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 20 และโรงเรียนวัดด่านช้าง จ�ำนวน 60 คน

กลุ่มเป้าหมาย
ครูในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง โรงเรียนวัดด่านช้าง และ โรงเรียนใกล้เคียง

กลุ่มเป้าหมาย

1. ครูทเี่ ข้ารับการฝึกอบรมมีทกั ษะการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้ สามารถ
ความรู้ความเข้าใจไปสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
2. ครูสามารถเป็นวิทยากรตัวคูณ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน สร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
ต่อไปได้
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3.5

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556

3.5.1

งานกิจกรรมและนิทรรศการ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา “12 สิงหาคม 2556”
ฉลองพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ความเป็นมา
หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม มีบทบาทในการส่งเสริมและให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้จดั กิจกรรมบริการเชิงรุกเพือ่ ให้หอสมุดฯ เป็นแหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับประชาชนทัว่ ไป ในวาระโอกาสมหามงคลทีส่ มเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  81 พรรษา  “12 สิงหาคม 2556” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระราช
สมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” หอสมุดฯ ร่วมกับหน่วยงานภายใน วศ. หน่วยงานเครือข่าย ศปว. คือ กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงเป็นแม่
และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เทิดพระเกียรติพระองค์ทา่ น รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ วศ. และหอสมุดวิทยาศาสตร์
ดร.ตั้ว ลพานุกรม ให้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับทุกคน

สรุปผลการดำ�เนินการ
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ณ พื้นที่ห้องโถงชั้น 1 บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
ระหว่างวันที่ 5 - 23 สิงหาคม 2556 ดังนี้
1. อนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้าน
ต่าง ๆ นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 5 - 23 สิงหาคม 2556
2. การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ 7 แห่ง
ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2556 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ประมาณ 500 คน ซึ่งได้จัดให้มี
พิธีเปิดและร่วมลงนามถวายพระพร มีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 220 คน ทั้งนี้ มีประชาชนเข้าชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้า
ตลอดงานวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2556 ประมาณวันละ 300 คน

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร วศ. หน่วยงานสมาชิก ศปว. ร่วมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่ ได้รับ
1. ประชาชนได้รว่ มแสดงออกถึงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ประชาชนได้ทราบถึงภารกิจ วศ. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปาชีพ 7 แห่ง และมีส่วนร่วมสนับสนุน
สินค้าผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ สินค้า OTOP และสินค้าที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
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3.5.2 กิจกรรม “ปันสื่อ เสริมรู้กันและกัน”

ความเป็นมา
หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จดั บริการรูปแบบ “ห้องสมุดมีชวี ติ ” โดยจัด
แบ่งพืน้ ทีบ่ ริการชัน้ 1 ให้บริการทัง้ ในรูปแบบการให้ความรูผ้ า่ นศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(One Stop Service Center) การจัดพืน้ ทีใ่ ห้ความบันเทิงเพือ่ ผ่อนคลายแก่ผใู้ ช้บริการ เช่น มุมต้อนรับ มุมหนังสือพิมพ์ มุมเวที
ส�ำหรับจัดกิจกรรมเสวนา ฉายวิดที ศั น์ และมุม Internet ส�ำหรับสืบค้นข้อมูล หรือรับบริการสือ่ โสตทัศน์โดยจัดบริการหูฟงั ให้
แก่ผใู้ ช้บริการเฉพาะบุคคลในโครงการ “ปันสือ่ เสริมรูก้ นั และกัน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการได้รบั บริการทีห่ ลากหลาย
ทัง้ แบบเฉพาะบุคคลและส่วนรวม ส่งเสริมการแบ่งปัน และสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึน้ ในหน่วยงานและสังคม และเพือ่ กระตุน้
ให้บคุ ลากร วศ. และบุคคลทัว่ ไป เข้ามาใช้บริการหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการเพิม่ มากขึน้

สรุปผลการดำ�เนินงาน
สท. ได้ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556 โดยขอรับบริจาคสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบ CD
VCD หรือ DVD จากบุคลากร วศ. และสมาชิกหอสมุดฯ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการศึกษา และความบันเทิง เพื่อให้เกิดการ
แบ่งปัน เผื่อแผ่ ส่งต่อความรู้และความสุขให้แก่ผู้อื่น มีการประชาสัมพันธ์โครงการ “ปันสื่อ เสริมรู้กันและกัน” ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น แผ่นประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อีเมล ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก วศ. มีผู้เข้าร่วมบริจาค
สือ่ ดังกล่าวให้กบั หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม ไว้ใช้เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่และให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ จ�ำนวน
138 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร วศ. และสมาชิกหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม

ประโยชน์ที่ ได้รับ
1. ผู้ใช้บริการได้รับบริการในรูปแบบสื่อโสตทัศน์ ทั้งแบบเฉพาะบุคคลหรือส่วนรวม
2. เกิดการแบ่งปันและความสามัคคีขึ้นในหน่วยงานและสังคม
3. สามารถกระตุ้นบุคลากร วศ. และบุคคลทั่วไป เข้ามาใช้บริการหอสมุดฯ และเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
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3.5.3 นิทรรศการหมุนเวียน

ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า  หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตั้งอยู่ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นห้องสมุดที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 700,000 เล่ม ส�ำหรับ
ด้านบริการ มีทงั้ บริการพืน้ ฐานและบริการสารสนเทศ โดยมุง่ เน้นการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
เป็นหลัก ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นเครื่องมือบริการจัดการหอสมุดฯ
และด้วยทรัพยากรสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่มากมาย หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ จึง
ประสงค์ทจี่ ะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มารับบริการจากหอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ เพิม่ ขึน้ คาดหวังให้ผใู้ ช้บริการนึกถึงเป็น
สถานที่แรกในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรม / นิทรรศการต่าง ๆ ขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้รู้จักและเข้ามามีส่วนร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชน
ในการเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญของประเทศ

สรุปผลการดำ�เนินงาน
การจัดนิทรรศการของ สท. ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 มีจ�ำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่อง “ภัยพิบัติธรรมชาติ : เตรียมตัวรู้รอด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2555 เป็นการจัด
แสดง Roll up และนิทรรศการหนังสือ โดยเน้นเรือ่ งภัยพิบตั ธิ รรมชาติทเี่ กิดขึน้ บนโลกของเรา และวิธกี ารป้องกันหรือเตรียม
ตัวรับมืออย่างไรกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 116 คน
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ครั้งที่ 2 เรื่อง “พิพิธอาเซียน : A journey through ASEAN” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2555 โดย
ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นการจัดแสดง Roll up นิทรรศการ
หนังสือ ธงชาติ หุ่นชุดประจ�ำชาติของทั้ง 10 ประเทศ ASEAN และนิทรรศการ Green Product จาก กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องบทบาทของหน่วยงานในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่าง วศ. และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 156 คน

ครั้งที่ 3 เรื่อง “ก้าวย่างตามอย่างพ่อ”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556 เป็นการจัด
แสดง Roll up และนิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับพ่อแห่งแผ่นดิน พระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและศิลปะ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โครงการในพระราชด�ำริ ทศพิธราชธรรม และพระบรม
ราโชวาททีท่ รงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในพระราชพิธตี า่ ง ๆ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 235 คน

ครั้งที่ 4 เรื่อง “ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2556 เป็นการจัดแสดง Roll
up และนิทรรศการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต / พรบ. คุ้มครองซากดึกด�ำบรรพ์ และแหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในประเทศไทย มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 221 คน
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ครั้งที่ 5 เรื่อง “รักหลากมิติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการจัดแสดง Roll up เรื่อง
“กุหลาบกับความรัก” รับบริจาคหนังสือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าจากหน่วย
งานต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการและผู้พิการทางสายตา ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ส�ำนักพิมพ์
“หมอชาวบ้าน”และสมาคมนักประดิษฐ์ไทยอีกด้วย มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 173 คน

ครั้งที่ 6 เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 29 มีนาคม 2556 เป็นการจัดแสดง
Roll up และนิทรรศการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของไทยทั้ง 4 ภาค และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาไทย
มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 292 คน

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร วศ. และสมาชิกหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม

ประโยชน์ที่ ได้รับ
1. หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นทีร่ จู้ กั ของประชาชนทัว่ ไป มีภาพลักษณ์ทดี่ ใี นการ เป็นแหล่ง
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม / นิทรรศการ ท�ำให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน สามารถน�ำไปต่อยอดความรู้ได้
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3.5.4 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มกิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556
เรื่อง : การจัดหาสิ่งพิมพ์ทั่วไปภาษาไทยสนับสนุนภารกิจงาน ของ สผ.
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
องค์ความรู้ด้าน : บริหารจัดการ
ปัญหา : การจัดหาสิ่งพิมพ์ทั่วไปภาษาไทย ไม่สามารถตอบสนองภารกิจ การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้าน ว และ ท สู่
ชุมชนและเยาวชน ของกลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ (สผ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปสาระ/ประเด็น : สืบเนือ่ งจาก กลุม่ ส่งเสริมและเผยแพร่ (สผ.) มีภารกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สูช่ มุ ชนและเยาวชน โดยการน�ำสือ่ สารสนเทศทุกประเภทไปจัดนิทรรศการให้กบั โรงเรียนในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง เพือ่
ให้เยาวชนและบุคคลในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ ได้อย่างทั่วถึงแต่ส�ำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเยาวชนในจ�ำนวนน้อย จึงต้องขอความร่วมมือจากนัก
วิทยาศาสตร์ / บรรณารักษ์ ของกลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่(สผ.) ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจดัง
กล่าว ทัง้ นีส้ ว่ นของงบประมาณในการจัดหาเป็นงบของกลุม่ ส่งเสริมและเผยแพร่ (สผ.) โดยกลุม่ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่ด�ำเนินการจัดซื้อ ลงทะเบียน วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศ
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) :
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (P-IG-006)
2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
1. ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในกลุม่ ผูด้ ำ� เนินงานจัดหา จัดการ ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ผู้แทนจาก สผ. และ สร.
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
2. นางชื่นจิต สีพญา
3. นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร
4. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
5. นางสาวจอย ผิวสะอาด
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กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2556
เรื่อง : การจัดการสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่จัดกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
องค์ความรู้ด้าน : บริหารจัดการ
ปัญหา : การจัดเก็บสิ่งพิมพ์ภาษาไทย อาทิ หนังสือ รายงาน วารสารฉบับล่วงเวลา จัดเรียงตัวเล่มไม่ถูกต้อง ท�ำให้การค้นหา
เอกสารใช้เวลานาน
สรุปสาระ/ประเด็น : สืบเนื่องจาก การจัดเก็บสิ่งพิมพ์ ภาษาไทย จัดเก็บและเรียงตัวเล่มไม่ถูกต้อง ท�ำให้การค้นหาเอกสาร
ใช้เวลานาน หพท. จึงให้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. แบ่งความรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ – วารสารภาษาไทย ประจ�ำวัน
2. จัดทีมเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการจัดเก็บวารสารภาษาไทยให้ถูกต้อง
3. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ จัดเก็บ / เช็ครายชื่อ / ตรวจสภาพวารสาร พิจารณารายชื่อวารสารภาษาไทยที่ต้องส่ง
ซ่อมแซม/เย็บเล่ม/จ�ำหน่ายออก และสรุปรายชือ่ วารสารเพือ่ ด�ำเนินการส่งซ่อมหรือจ�ำหน่ายออก จัดท�ำป้ายติดสันชัน้ วารสาร
ภาษาไทย
4. เก็บสถิติการใช้เอกสารภาษาไทย ยืม-คืน ประจ�ำวัน โดยการยิงบาร์โค๊ดและก�ำหนดจุดวางเอกสารและติดป้าย
“เก็บสถิติแล้ว” ให้ชัดเจน ก่อนจัดเก็บขึ้นชั้นบริการให้เรียบร้อย
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) :
1. ประเภทเอกสาร และ การแบ่งพื้นที่จัดเก็บเอกสารของ ชั้น 5
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
1. ความรู้ และประสบการณ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
2. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
3. นายพันลบ สุขจั่น
4. นางสาวอรรวี เกาสังข์
5. นางสาวมาริสา ผึ้งหวาน
6. นายฐิติพันธุ์ เนตรพุกกณะ
7. นางสราพร กางกั้น
8. นายสุรชัย กฤษสุวรรณ
9. นางสาวสุพิชญา ค�ำร้อยแสน
10. นางสาวสิริพร โพธิ์งาม
11. นางสาวพัชรี อินทพรหม
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2556
เรือ่ ง : การเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงานหอสมุด มจธ. : กิจกรรมจัดหา จัดการ บริการ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่จัดกิจกรรม : 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
องค์ความรู้ด้าน : บริหารจัดการ
ปัญหา : -
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สรุปสาระ/ประเด็น : เนื่องด้วย ในวันที่ 24 เมษายน 2556 บุคลากรของ สท. จะไปศึกษาดูงานที่หอสมุด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หพท. ได้ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ ว่าควรมีการ ก�ำหนดเป้าหมายของการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ให้ชัดเจน กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ร่วมหารือเพื่อก�ำหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงาน และได้สรุปประเด็น
ที่สนใจดังนี้
กิจกรรมจัดหา ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงาน คือ
- นโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เกณฑ์การคัดเลือกสิ่งพิมพ์ และการจ�ำหน่ายออก
- กระบวนการ วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- วิธีการได้มาซึ่งความต้องการของลูกค้า
กิจกรรมจัดการ ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงาน คือ
- รูปแบบการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใหม่ให้สมาชิกทราบ
- ปริมาณการวิเคราะห์หมวดหมู่ ในแต่ละเดือน
- การบริหารจัดการบุคลากรที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์หมวดหมู่ ท�ำบัตรรายการฯลฯ
กิจกรรมอนุรักษ์ ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงาน คือ
- แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
- การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมบริการ ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงาน คือ
- ระบบบริหารจัดการและบริการห้องสมุด
- การให้บริการยืม-คืน e-Book /e-Journal online –เป็นอย่างไร / คุณลักษณะการเป็นสมาชิก/ ระยะเวลาการ
ให้ยืม-คืน/ การติดตามกรณีเลยก�ำหนดที่ระบบให้ยืม
- แนวทางการเก็บค่าบริการที่รองรับลูกค้าภายนอก/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
ซึ่ง หพท. (นว.ชพ.อัญญาดา) ได้มอบหมายให้บุคลากร พท. ที่ไปศึกษาดูงานครั้งนี้ติดตาม สอบถามข้อมูล จากบรรณารักษ์
ของ มจธ. ในประเด็นข้างต้น เพื่อน�ำมาปรับปรุง วิธีการด�ำเนินงานของ สท. ด้วย
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) :
1. วัตถุประสงค์คุณภาพกิจกรรมจัดหา  จัดการ อนุรักษ์ กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำนักหอสมุดฯ
ปีงบประมาณ 2556
2. โครงการ และก�ำหนดการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
1. ความรู้ ความคิดเห็น ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
2. นางชื่นจิต สีพญา 
3. นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร
4. นางสาวจอย ผิวสะอาด
5. นายวนัท ตะเภาพงษ์
6. นางสาวมาริสา ผึ้งหวาน
7. นางสาวอรรวี เกาสังข์
8. นางสาวพัชรี อินทพรหม
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กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2556
เรื่อง : Library Tours ชั้น 5
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
องค์ความรู้ด้าน : บริหารจัดการ
ปัญหา : บุคลากรยังไม่ทราบสถานทีจ่ ดั เก็บ เอกสารแต่ละประเภทอย่างชัดเจนยังไม่มผี บู้ รรยายหลัก ในการน�ำชมสารสนเทศไทย
สรุปสาระ/ประเด็น :
เพือ่ ให้บคุ ลากร พท. ทราบแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้บริการด้วยมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน และ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการของบุคลากรภายใน ชั้น 5 ให้มีความเข้าใจ และรู้สถานที่จัดเก็บเอกสารแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ถูกต้อง
สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ น�ำชมทรัพยากรของชั้น 5 ได้ หพท. เห็นควรให้มีการจัดน�ำชม ทรัพยากร
สารสนเทศ แต่ละประเภท ภายในชั้น 5 ให้กับบุคลากร พท. และบุคลากร สผ. พท. จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดย มีการจัด
กลุ่มเพื่อรับผิดชอบแนะน�ำทรัพยากรสารสนเทศแต่ละโซน แบ่งเป็น 3 โซน คือ
- โซนที่ 1 บริเวณเคาน์เตอร์ 1 อนุสรณ์ ดร.ตัว้ ฯ สิง่ พิมพ์ราชวงศ์ ตูน้ ทิ รรศการ หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง ชัน้ วารสาร
ฉบับใหม่ ชั้นแสดงหนังสือใหม่ ชั้นวารสารฉบับล่วงเวลา หนังสือ และราชกิจจานุเบกษา (ผู้รับผิดชอบในการน�ำชม คือ นาง
สาวจอย ผิวสะอาด นางสาวมาริสา ผึ้งหวาน และ นางสาวพัชรี อินทพรหม)
- โซนที่ 2 บริเวณคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูล ชั้นหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชน วารสารภาษาไทยที่
มีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ กฤตภาค (ผู้รับผิดชอบในการน�ำชม คือ นายวนัท ตะเภาพงษ์ และ นายฐิติพันธ์ เนตรพุกกณะ)
- โซนที่ 3 ข้อมูลข่าวสารราชการ วศ. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จุลสาร เอกสาร LO รายงานการวิจยั สาระสังเขป เบ็ดเตล็ด
เช่น หนังสือด้านศาสนา และวารสารอภินันทนาการภาษาไทย (ผู้รับผิดชอบในการน�ำชม คือ นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
และนางสาวสุพิชญา ค�ำร้อยแสน)
ซึ่งแต่ละกลุ่มได้น�ำชมพื้นที่และตอบข้อซักถามของผู้เข้าชม โดยใช้เวลาประมาณกลุ่มละ 15-30 นาที
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) :
1. การแบ่งพื้นที่การจัดเก็บเอกสารชั้น 5
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
1. ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอด ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 5
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
2. นางชื่นจิต สีพญา 
3. นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร
4. นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
5. นางสาวจอย ผิวสะอาด
6. นายวนัท ตะเภาพงษ์
7. นายธนกร ศิริกิจ
8. นายพันลบ สุขจั่น
9. นางสาวพรทิพย์ เส็นสด
10. นางสาวมาริสา ผึ้งหวาน
11. นางสาวอรรวี เกาสังข์
12. นางสาวพัชรี อินทพรหม
13. นายฐิติพันธ์ เนตรพุกกณะ
14. นางสาวสุพิชญา ค�ำร้อยแสน
15. นางสาวสิริพร โพธิ์งาม
16. นายสุรชัย กฤษสุวรรณ
17. นางสราพร กางกั้น
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รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มกิจกรรมบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556
เรื่อง : การจัดกิจกรรมบริการโสตทัศนวัสดุ
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ผู้สอน/ผู้น�ำกลุ่ม : นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
องค์ความรู้ด้าน : บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ
ปัญหา :
ตามที่ สท. ได้รบั ความเห็นชอบจาก อวศ. ให้มกี ารจัดกิจกรรมการบริการโสตทัศนวัสดุ และได้นำ� เสนอเป็นโครงการ
การจัดกิจกรรมการบริการโสตทัศนวัสดุ แต่พบปัญหาเรื่อง ไม่มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว จึงได้ร่วมกันเสนอ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการบริการโสตทัศนวัสดุ
สรุปสาระ/ประเด็น :
ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอ รูปแบบของการจัดกิจกรรม การบริการโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
1. สถานที่ให้บริการโสตทัศนวัสดุ : ให้ใช้พื้นที่ชั้น 1 บริเวณห้องสนับสนุนการวิจัย โดยจัดให้มีมุมส�ำหรับให้บริการ
โสตทัศนวัสดุ
2. อุปกรณ์เครือ่ งมือส�ำหรับให้บริการโสตทัศนวัสดุ : ให้ประสานงานหน่วยงานต่างๆใน วศ. เพือ่ จัดหาอุปกรณ์เครือ่ ง
มือส�ำหรับให้บริการโสตทัศนวัสดุ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอี้ ชุดหูฟัง ตู้ใส่แผ่นซีดี
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย : ควรประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจากบุคลากร วศ. อาทิ แผ่นซีดี ดีวีดี ไฟล์
มัลติมีเดีย ทั้งด้านการเรียนการสอน สาระความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ ทั้งภาษา
ไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดจุดรับบริจาคบริเวณเคาน์เตอร์บริการชั้น 1
4. ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย : ให้ท�ำบันทึกเพื่อขออนุญาต ประชาสัมพันธ์
การขอรับบริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge ) :
1. แนวทางการจัดกิจกรรมการบริการโสตทัศนวัสดุ น�ำเสนอผู้บริหาร
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
1. ความรู้ และความคิดเห็นการให้บริการโสตทัศนวัสดุ
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
2. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
3. นางสาวอภิญญา มูนาวี
4. นางสาววริศรา แสงไพโรจน์
5. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
6. นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
7. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
8. นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
9. นางสาวอนาวิล บุญอยู่
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กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มกิจกรรมบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2556
เรื่อง : กรณีศึกษา: การสืบค้นข้อมูลสารเคมีจากฐาน SciFinder
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ประเภทกิจกรรม รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ผู้สอน/ผู้น�ำกลุ่ม : นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
องค์ความรู้ด้าน : การสืบค้นข้อมูล / การใช้ฐาน SciFinder / แหล่งข้อมูลสารเคมี
ปัญหา :
ผู้ใช้จากจุฬาฯ ที่เป็นผู้จัดท�ำฐานข้อมูล ChemTrack ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ให้ทราบว่าสารที่ตนเองเกี่ยวข้องนั้นอยู่ในความควบคุมของกฎหมายใด ปัจจุบันฐานข้อมูล ChemTrack มีข้อมูล พรบ.วัตถุ
อันตรายฯ พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ และประกาศของกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้จึงต้องการต่อยอดให้ฐานข้อมูลนี้สมบูรณ์มาก
ขึ้น โดยเพิ่มสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่อยู่ในกฎหมายของ อย. ซึ่งสารที่อยู่ในประกาศแนบท้ายกฎหมาย
ดังกล่าวมีเพียงชื่อสาร และฐาน ChemTrack จะใช้หมายเลข CAS ในการตรวจสอบความซ�้ำซ้อนของสาร ดังนั้นจึงต้องการ
ข้อมูลหมายเลข CAS ของสารดังกล่าว ขณะที่ปีงบฯ 2556 สท. บอกรับฐาน SciFinder ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำโดยหน่วย
งานที่ออกหมายเลข CAS รวมทั้งบุคลากรของสท. มีความช�ำนาญในการสืบค้นข้อมูลมากกว่า  ส่วนปัญหาการสืบค้นข้อมูล
สารเคมีดว้ ยชือ่ สารจากฐาน SciFinder แล้วไม่พบข้อมูล เนือ่ งจากชือ่ สารเคมีทมี่ กี บั ชือ่ สารทีอ่ ยูใ่ นฐาน SciFinder ไม่เหมือน
กัน จึงต้องใช้การสืบค้นจากโครงสร้างของสารเคมี การใช้ฐานข้อมูลอืน่ ๆ เช่น ChemID Plus ค้นข้อมูลเพิม่ เติมด้วย นอกจาก
นี้ในฐาน SciFinder ยังให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีด้วย จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้
สรุปสาระ/ประเด็น :
1.ได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลสารเคมีจาก SciFinder ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งข้อจ�ำกัดเรื่องชื่อสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
SciFinder (CA Substance Index)
2. ได้ทราบแหล่งข้อมูลสารเคมี ChemID Plus
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge ) :
1. เอกสารบรรยาย SciFinder Manual
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
1. วิธีสืบค้นข้อมูล / แหล่งข้อมูลสารเคมี
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. รศ.ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา (ที่ปรึกษาโครงการฐานข้อมูลและความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและของ
เสียอันตราย จุฬาฯ)
2. นางสาวขวัญนภัส สรโชติ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาฯ)
3. นางสาวอิศรา อามิน (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาฯ)
4. นางสาวคุณชนก ปรีชาสถิต (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาฯ)
5. นางสาวพวงผกา หล้าเตจา (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาฯ)
6. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
7. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
8. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
9. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
10. นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
11. นางสาวศรีกันยา นิลบวร
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กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มกิจกรรมบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2556
เรื่อง : แบบขอรับบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และบริการอื่นๆ
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30 - 16.30 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ผู้สอน/ผู้น�ำกลุ่ม : นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
องค์ความรู้ด้าน : บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ
ปัญหา :
จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สท. ของคณะผู้บริหารนั้น ได้รับข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้แบบขอรับบริการ
สารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแบบ (Form) ต่างๆ ไม่มคี วามชัดเจน จึงควรมีการทบทวนและก�ำหนดวิธกี ารใช้
แบบขอรับบริการ One Stop Service เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการกรอกแบบ (Form) ดังกล่าวร่วมกับแบบบริการอืน่ ๆ ประจ�ำ
เคาน์เตอร์บริการทุกชัน้ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั และก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเข้าใจตรงกันระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
สรุปสาระ/ประเด็น :
ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอว่า ควรน�ำแบบประเภทต่างๆ มาผนวกเป็นแบบขอรับบริการ
ใบเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากแบบที่ใช้อยู่เดิมนั้น มีหลายแบบ อาจท�ำให้เกิดความสับสนในการ
เลือกแบบส�ำหรับให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล โดยแบบขอรับบริการต่างๆ ที่น�ำมาผนวกเป็นใบเดียวกันนั้น ประกอบด้วย
1. บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
2. บริการเอกสารฉบับเต็ม
3. บริการค้นเรื่อง (F-IG-050)
4. บริการสนับสนุนการวิจัย
5. บริการ Fast Document Delivery Service (ส�ำหรับบุคลากร วศ.)
ทัง้ นี้ ได้จดั ท�ำแบบขอรับบริการรูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว และใช้ชอื่ ว่า แบบขอรับบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติในการให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฯ คือ กรณีที่เจ้าหน้าที่ชั้น 1 ให้
บริการ จะต้องให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฯ ณ จุดขอรับบริการ แต่หากผู้ใช้บริการไปติดต่อสอบถามแต่ละชั้นบริการ เจ้าหน้าที่
ประจ�ำชั้นสามารถให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฯ ได้ ณ ชั้นบริการนั้น
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge ) :
1. แนวทางการเปลี่ยนแปลงและผนวกแบบต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานทั้งเจ้า
หน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยจัดท�ำแบบขอรับบริการรูปแบบใหม่ และใช้ชื่อว่าแบบขอรับบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผนวกแบบต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
1. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
2. นางกุหลาบ เลขาข�ำ
3. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
4. นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร
5. นางสาววริศรา แสงไพโรจน์
6. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
7. นางสาวจอย ผิวสะอาด
8. นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
9. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
10. นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
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กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556
เรื่อง : การถ่ายทอดงานภายใน ทส.
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการสอนงาน (Coaching)
ผู้สอน/ผู้น�ำกลุ่ม : นางสาวกาญจนา แก้วพวง
องค์ความรู้ด้าน : สารสนเทศ
สรุปสาระ/ประเด็น :
หัวเรื่องในการถ่ายทอดงาน
1. สรุปผลการด�ำเนินงานของ ทส. (ส่งให้คุณเพลินพิศ ทุกวันที่ 29 ของเดือน)
2. การรวบรวมสาระน่ารู้ บทความวิทยุ วารสารกรม
3. การน�ำข้อมูลเอกสารควบคุมเข้าฐานข้อมูล ISO
4. การน�ำบทความเข้าฐานข้อมูล
5. การท�ำ Bookmark ใน e-book
6. การเปลี่ยนเทปส�ำรองข้อมูล
ผลการสอน
ผู้รับการถ่ายทอดงานสามารถปฏิบัติงานของ ทส. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม :
1. นางจรรยพร ภู่สมบูรณ์วัฒนา
2. นางสาวอัคริมา บุญอยู่
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 / 2556
เรื่อง : การใช้งานเว็บอินทราเน็ต ของ สท.
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ประเภทกิจกรรม : รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ผู้สอน/ผู้น�ำกลุ่ม : นายนภดล แก้วบรรพต
องค์ความรู้ด้าน : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหา :
1. บุคลากร สท. บางส่วนไม่ทราบว่า ทส. ได้จัดท�ำฐานข้อมูลอะไรบ้างเพื่อใช้งานภายใน สท.
2. ไม่มีพื้นที่ส่วนกลางบนระบบเครือข่ายเพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆและให้บุคลากร สท. ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สท.
สรุปสาระ/ประเด็น :
การใช้งานเว็บอินทราเน็ต ผ่าน URL : http://siweb.dss.go.th/intranet ประกอบด้วยหัวข้อ
1. Blog เรื่องน่ารู้
2. ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
3. รายงานการประชุม
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4. แนะน�ำ e-book
และมีการร่วมแสดงข้อคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลต่างๆทีแ่ สดงบนเว็บ และการเข้าใช้งาน
เว็บอินทราเน็ตของ สท.
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge ) :
การรวบรวมข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ภายใน สท. รวมถึงเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ มาจัดหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร สท. เข้า
ถึงได้ง่าย
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
ความรู้และข้อคิดเห็นของบุคลากร สท. ท�ำให้เกิดการปรับปรุงเว็บอินทราเน็ตของ สท. ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม :
1. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
3. นางชื่นจิต สีพญา
5. นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร
7. นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
9. นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
11. นางสาวนวพร ตีบกลาง
13. นางสาวลออศรี สุขแย้ม
15. นายธนกร ศิริกิจ
17. นายวนัท ตะเภาพงษ์
19. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
21. นางสาวมาริสา ผึ้งหวาน

2. นางสาวอภิญญา มูนาวี
4. นางกุหลาบ เลขาข�ำ
6. นางสาววริศรา แสงไพโรจน์
8. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
10. นางสาวชญาดา ดีสวัสดิ์
12. นางสาวพรทิพย์ เส็นสด
14. นางสาวรุ่งทิวา กมลรัตน์
16. นางสาวจอย ผิวสะอาด
18. นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
20. นางประภากรณ์ พรมกาญจน์
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กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด : กลุ่มบริหารจัดการงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2556
เรื่อง : ปัญหาการปฏิบัติงานเรื่องการเดินเอกสาร
ส�ำนัก/โครงการ : ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ประเภทกิจกรรม : ปัญหาในการเดินเอกสาร
ผู้สอน/ผู้น�ำกลุ่ม : นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ์
องค์ความรู้ด้าน : การเดินรับ-ส่งเอกสารของ สท.
ปัญหา :
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่ก�ำหนด ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนไม่สามารถตามตัวเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานได้
สรุปสาระ/ประเด็น :
กลุ่ม CoPs ได้น�ำเสนอปัญหาการปฏิบัติงานเรื่องการเดินเอกสาร โดยที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขใน
ประเด็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าทีเ่ ดินเอกสารประจ�ำวันมานัง่ ประจ�ำทีฝ่ า่ ย บห. ในเวลาราชการ ของวันทีเ่ ป็นเวรเดินเอกสาร
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ผู้ปฏิบัติงาน
นายพันลบ สุขจั่น
นายพัฒนา งอกงาม
นางจนัยพร ผ่องใส
นายพัฒนา งอกงาม
นางสราพร กางกั้น

2. รก. ผสท. ให้เจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีเ่ ดินหนังสือรายงาน งานในความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ทปี่ ระชุมได้ทราบ
เจ้าหน้าที่รายงาน ดังนี้
2.1 นายพันลบฯ
- เดินเอกสาร สท. ประจ�ำวันจันทร์
- เย็บเล่ม ซ่อมเอกสาร
- ถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสาร
- จัดเรียงเอกสารในชั้น/ตรวจสอบความถูกต้อง
- คัดแยกเอกสาร ส่งร้านซ่อม/ซ่อมเอง
2.2 นางสราพรฯ
- เดินเอกสาร สท. ประจ�ำวันศุกร์
- เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ให้ผู้ใช้
- ลงสมุดรับส่งงานประจ�ำชั้น 5
- ติด barcode ติดแถบแม่เหล็กหนังสือใหม่
- รวบรวมวารสารส�ำหรับรวมเล่ม
- เดินเอกสารประจ�ำชั้น 5
- จักเก็บหนังสือที่ผู้ใช้มาใช้บริการ
2.3 นางจนัยพรฯ
- เดินเอกสาร สท. ประจ�ำวันพุธ
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- เดินเอกสารประจ�ำชั้น 6 และ ชั้น 2 (เวลา 09.30 น. และ 14.30 น.)
- ถ่ายเอกสาร
- ดูแลเอกสาร แยกเอกสารเก่าและเอกสารใหม่
- นั่งเคาน์เตอร์ประจ�ำชั้น 6
- จัดเลี้ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 นายพัฒนาฯ
- เดินเอกสาร สท. ประจ�ำวันอังคารและวันพฤหัสบดี
- เย็บเล่มที่ได้รับมอบหมายจากคุณอภิญญา
- เคลื่อนย้ายสิ่งของ จัดสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. รก. ผสท. ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเรื่องการเดินเอกสาร
3.1 นายพัฒนาฯ
- การส่งเอกสารบางครั้งเจ้าหน้าที่ บห. เขียนหน่วยงานที่จะไปส่งไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาที่ปลายทาง
3.2 นางจนัยพรฯ
- ปัจจุบนั มีการท�ำงานผิดพลาดบ่อย ท�ำให้การส่งเอกสารกลับไปกลับมาในเวลาอันใกล้ ซึง่ ระยะเวลาไม่สมั พันธ์กนั
3.3 นายพันลบฯ
- ปัจจุบนั การน�ำเสนอแฟ้มผูบ้ ริหาร ต้องน�ำสมุดเสนองานของ บห. ไปให้ผรู้ บั แฟ้มเพือ่ น�ำเสนอลงนามรับแฟ้ม
ด้วย ซึง่ ไม่สะดวกในการท�ำงาน เพราะบางครัง้ ต้องรอเป็นเวลานานเนือ่ งจากเจ้าหน้าทีไ่ ม่วา่ ง/ไม่มเี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบอยู่
4. นางอัญญาดาฯ แจ้งว่าเจ้าหน้าที่จากชั้น ปฏิบัติงานตามที่ก�ำหนดไม่บกพร่อง จึงขอให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ชั้น 5 โดยไม่ต้องมา
ปฏิบัติที่ชั้น 3 ในวันที่เป็นเวรเดินหนังสือ
5. นางจนัยพรฯ ขอปฏิบัติงานอยู่ที่ชั้น 6 ในวันที่เป็นเวรเดินหนังสือ
6. นายนภดลฯ ขอให้นายพัฒนาฯ มานั่งปฏิบัติงานที่ชั้น 3 ในวันที่เป็นเวรเดินหนังสือ (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) นาย
พัฒนาฯ แจ้งว่าไม่สะดวก จึงขอไม่มานั่งประจ�ำชั้น 3
ข้อสรุปจากการประชุมหารือ :
1. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารไม่ต้องลงมานั่งประจ�ำที่ฝ่าย บห. โดยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด (ตามเอกสารแนบ)
กรณีมีงานด่วน บห. ต้องสามารถตามตัวได้ทันที
2. จัดท�ำมาตรการและบทลงโทษกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) :
แนวทางในการปฏิบัติงานเดิน รับ – ส่ง เอกสารของผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ผู้รับผิดชอบ
ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) :
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเดินเอกสาร และผู้คัดแยกเอกสาร
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี
2. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
3. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
4. นายนภดล แก้วบรรพต
5. นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ์
6. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
7. นางสาวจอย ผิวสะอาด
8. นางสาวนวพร ตีบกลาง
9. นายพันลบ สุขจั่น
10. นางจนัยพร ผ่องใส
11. นายพัฒนา งอกงาม
12. นางสราพร กางกั้น

75

ANNUAL REPORT 2013
การศึกษาดูงาน ณ สำ�นักหอสมุดมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จ�ำนวน 31 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งสรุปราย
ละเอียดได้ดังนี้
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรึ (มจธ.) เป็นองค์กรกลางในการจัดและบริหารงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ และสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา การค้นคว้าวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการแก่สังคม ประเด็นในการเยี่ยมชม จ�ำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
- ด้านบุคลากร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 44 คน เป็นสายวิชาชีพ 21 คน สายสนับสนุน 12 คน และลูกจ้าง 11 คน (มีการ
เตรียมความพร้อม วางแผนรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุล่วงหน้า 3 ปี)
- ด้านงบประมาณที่ได้รับรายปี เฉลี่ยปีละ ประมาณ 60-80 ล้านบาท (งบด้านบริหารทั่วไปประมาณ 40 ล้านบาท
ด้านการจัดหาทรัพยากร 20 ล้านบาท ด้านระบบเทคโนโลยีของห้องสมุด จ�ำนวน 10 ล้านบาท)
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุคสมัยของ
ผู้ใช้ โดยเฉพาะนักศึกษารุ่นใหม่ที่มักจะอยู่ในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคนพันธุ์เน็ต (Net Generation) ซึ่งจะมี
ลักษณะที่ชอบความรวดเร็ว/ไม่ชอบคอยนาน สามารถท�ำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้ และมองว่าเทคโนโลยีท�ำให้ชีวิตดีขึ้น
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมของคนกลุม่ นี้ คือ สภาพแวดล้อมในสังคมออนไลน์ ดังนัน้ ส�ำนักหอสมุดฯจึงได้จดั ให้มกี ารจัดเตรียม
ทรัพยากร เครื่องมือ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไว้ให้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพื่อปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จะมีนักศึกษาร่วมกันเขียนโปรแกรมต่างๆ มีการบริหารจัดการ
โดยศูนย์ IT ทั้งของ มจธ. ร่วมกับฝ่ายระบบ IT ของห้องสมุดพัฒนางาน
2. ด้านงานบริหารการจัดการความรู้
ได้มกี ารจัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ระหว่างบุคลากรในส�ำนักหอสมุดฯ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ไม่เป็นทางการ บรรยากาศสบายๆ เหมือนเป็นการพักผ่อนยามบ่าย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและมีความถนัดในด้าน
ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้แก่กัน โดยหัวข้อที่น�ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น จะขึ้นอยู่กับวาระและโอกาสต่างๆ ที่
เห็นว่าน่าสนใจในขณะนัน้ รวมทัง้ มีการถ่ายทอดความรูจ้ ากบุคลากรทีใ่ กล้เกษียณอายุในช่วงระยะเวลา 3 ปี และจะมีการน�ำ
ข้อมูลความรูจ้ ากการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ น�ำขึน้ เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรูข้ องส�ำนักหอสมุดฯ เพือ่ ให้ผสู้ นใจเข้า
มาอ่าน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ผ่านทางระบบออนไลน์ต่อไป
- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศของส�ำนักหอสมุดฯ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ และปัจจุบันได้จัดซื้อหนังสือ
และวารสารออนไลน์มาให้บริการเพิ่มมากขึ้น ในการจัดหาทรัพยากรส�ำนักหอสมุดฯ จะให้แต่ละภาควิชาใน มจธ. ได้ร่วมกัน
เสนอรายชื่อเอกสารและฐานข้อมูลที่ต้องการ โดยมีงบประมาณให้ภาควิชาละ 5 หมื่นบาท มีการจัดกิจกรรม Book fair เพื่อ
ให้ผู้ใช้ได้ร่วมเสนอทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งหลังจากได้จัดหาเอกสารมาแล้ว จะมีการจัดท�ำรายงานสถิติการใช้เอกสารดังกล่าวฯ
ให้แต่ละภาควิชาได้ทราบด้วย
- งานบริการ
ส�ำนักหอสมุดฯ มีพื้นที่ให้บริการ 5 ชั้น ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ดังนี้
ชัน้ 1 เป็นพืน้ ทีห่ ลักในการให้บริการสารสนเทศ โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียน
รู้ด้วยตนเอง โดยการใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้อย่างไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ มีการจัดให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆไว้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการสืบค้นข้อมูล และส�ำหรับการท�ำงาน มีจ�ำนวน
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ประมาณ 80 เครื่อง มีบริการสื่อโสตทัศนวัสดุที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความบันเทิง (ซึ่งจ�ำกัดการใช้บริการเฉพาะบุคลากร
มจธ.) ตลอดจนมีลานกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงวิชาการและมีมุมสุนทรียะส�ำหรับผู้ที่รักเสียงดนตรี โดยมี
สถาปนิกร่วมกับ บรรณารักษ์ และศูนย์ IT ของ มจธ. ร่วมกันออกแบบให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้และลักษณะ
ของการใช้งาน
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของหอบรรณสารสนเทศ มีการรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้ง
ประวัตคิ วามเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีการจัดแสดงทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นเอกสาร นิทรรศการ
หมุนเวียน นิทรรศการถาวร และนิทรรศการออนไลน์เพื่อให้บริการบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 เป็นชั้นบริการหนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์
ชั้น 4 เป็นบริการหนังสือ วารสาร และ วิทยานิพนธ์
ชั้น 5 เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้/ท�ำงานร่วมกัน มีการจัดห้องส�ำหรับแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นแบบกลุ่ม มีพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ และการให้บริการที่ปรึกษาทางวิชาการ
3. ด้านงานกิจกรรมและการพัฒนาสื่อการสอน
ส�ำนักหอสมุดฯ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั โครงการและประสานงานกับอาจารย์ผสู้ อนเพือ่ ขออนุญาตท�ำการบันทึกและเผย
แพร่สื่อการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาจัดท�ำสื่อการสอนให้อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียน
รูไ้ ด้จากทีใ่ ดก็ได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องเข้าชัน้ เรียนและสามารถทบทวนเนือ้ หาวิชาในส่วนทีต่ อ้ งการได้อกี ด้วย นอกจากนีย้ งั มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่องานห้องสมุด ส�ำหรับครู
บรรณารักษ์ กิจกรรมการเรียนรูส้ ารสนเทศเพือ่ ชุมชน ส�ำหรับผูส้ งู วัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม EndNote
4. สถิติ ข้อมูลจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
ในปี 2555 สถิติจ�ำนวนผู้ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 4,474 ครั้งต่อวัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และบุคลากรของ มจธ. มี
ผู้ใช้มาจากภายนอกประมาณ 50 คน ซึ่งเข้าใช้บริการที่ห้องสมุด 1,538 ครั้งต่อวัน และใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 3,209
ครั้งต่อวัน ในการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลจ�ำนวนผู้ใช้บริการจะน�ำระบบ IT มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สท.
ครั้งที่ 1
ณ ลานเวทีกิจกรรม ชั้น 1
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
เรื่องที่จัดเสวนา :
1. การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล (Library Development Towards Internationalization)
2. Thailand Conference on reading 2013
3. Online Information & Education Conference 2013
ประเด็นในการเสวนา :
1. การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล (Library Development Towards Internationalization)
จัดโดย : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
บทสรุป : นางสาวพนารัตน์ฯได้ถ่ายทอดให้ฟังว่าในปี 2558 เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะ
ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีโครงสร้างในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนและบทบาทของการศึกษา ดังนี้
1. ประชาคมการเมืองและความมั่งคงอาเซียน : สร้างความเข้าใจในเรื่องกฎบัตรอาเซียนส่งเสริมหลักประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชนและสันตินิยม สนับสนุนความเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม/ประเพณี จัดประชุม สร้างศักยภาพ
และเครือข่ายผู้น�ำ
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : พัฒนากรอบทักษะในแต่ละประเทศสมาชิก พัฒนามาตรฐานอาชีพ สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษา สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในภูมิภาค
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : พัฒนาเนือ้ หาสาระร่วมในเรือ่ งอาเซียน เปิดหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรม
อาเซียน ก�ำหนดให้ภาษาประจ�ำชาติอาเซียนเป็นวิชาเลือก สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการตระหนักเกีย่ วกับอาเซียน
- การเตรียมการของประเทศไทยในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้แก่ การประดับธงอาเซียน/ธงชาติประเทศ
สมาชิก , แต่งชุดประจ�ำชาติตา่ งๆ , ฝึกพูดภาษาอาเซียนแบบง่ายๆ , มีการจัดการเรียนการสอนในเรือ่ งอาเซียน , ปรับหลักสูตร/
สื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  ในการก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษา 
เพือ่ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาศักยภาพให้มที กั ษะทีเ่ หมาะสม พัฒนามาตรฐานการศึกษา เตรียมความพร้อมเพือ่
เปิดเสรีการศึกษา  และการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความร่วมมือด้านการศึกษาจะส�ำเร็จได้ต้อง
อาศัยความสามารถของบุคคล เช่น ภาษา บุคลิกภาพ ความรอบรูใ้ นงานวิเทศสัมพันธ์ /ทรัพยากร กฎระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิ
ต่างๆ /นโยบายต้องมีความชัดเจนต่อเนื่อง เป็นต้น
- บทบาทของห้องสมุดประชาชนในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆ
1. พัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สื่อ
2. ขยายการให้บริการเชิงรุก
3. การพัฒนาบุคลากร บรรณารักษ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดประชาชน จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น โดยบรรณารักษ์และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในห้องสมุดประชาชนจะต้องตระหนักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในท้องถิ่น/ชุมชนให้มากขึ้น
- การตลาดห้องสมุด เป็นการกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเห็นคุณค่าและเพิม่ ความต้องการให้มากขึน้ โดยอาศัยองค์ประกอบ
4 P ดังนี้
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1. Products : องค์กรของท่านคืออะไร
2. Price : การตั้งราคา เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการในห้องสมุดจะต้องเสียเวลา คือการจ่ายเวลา 
3. Promotion : ต้องมีการโฆษณาให้คนเข้าห้องสมุด
4. Place : น�ำความโดดเด่นมาใช้ เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาก
- บรรณารักษ์คิดบวก การเป็นบรรณารักษ์ที่ดีจะต้องปฏิบัติงานโดยใช้หลักการคิดบวก และยึดแนวคิดปรัชญาเชิง
พุทธ คือ สัจจะ : ความจริง / ทมะ : ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับคนและงาน / ขันติ : ความอดทน อดกลั้น / จาคะ : เสียสละ
มีน�้ำใจ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลาย และท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงานมากขึ้น
*****************************************************
2. Thailand Conference on reading 2013
จัดโดย : ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
บทสรุป : นางสาวเวฬุกานต์ฯ ได้ถ่ายทอดให้ฟังว่า การสัมมนาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการขยายองค์ความรู้และการเรียนรู้
เข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ด้านนโยบายการอ่านและ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” โดยมีผู้แทนจาก
หลายประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่สรุปได้ดังนี้
1.คุณภาพการศึกษาทีเ่ ท่าเทียม : บทบาทส�ำคัญของการพัฒนาทักษะและนิสยั การอ่าน ในช่วงวัยประถมศึกษา
โดย ดร. ธีร์ จินกราน (Mr. Dhir Jhingran) ประเทศอินเดีย
ทักษะในการอ่านช่วยส่งเสริมความเสมอภาคในการเรียนรู้ เนื่องจากการอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ซึ่งเด็กจะได้เริ่มฝึกฝนทักษะการอ่านในช่วงประถมศึกษา หากเด็กมีทักษะในการอ่านไม่ดี จะท�ำให้ทักษะอื่นๆ เช่น การเขียน
ไม่ได้รับการพัฒนาตามไปด้วย สิ่งที่ช่วยปรับปรุงทักษะการอ่านและนิสัยรักการอ่าน คือ เสริมเวลาในการสอนภาษาและการ
อ่านให้มากขึ้น, ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ในชั้นเรียนภาษาให้มีประสิทธิภาพ, ผู้สอนต้องมีความเข้าใจและใช้กลยุทธ์การอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ, หลักสูตรและต�ำราที่เหมาะสม, การศึกษาในช่วงวัยก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ, จัดให้มีห้องสมุดใน
ชั้นเรียนและโรงเรียน, มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, และจัดให้มีกลยุทธ์พิเศษส�ำหรับกรณีที่เด็กพูดภาษาอื่นเป็น
ภาษาแรก ซึ่งเป็นคนละภาษากับภาษาที่ใช้ในการเรียน
2. อุทยานการอ่านสายรุ้ง : ความคิดริเริ่มสู่การกระตุ้นและสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กในพื้นที่อินโดนีเซีย
ตะวันออก โดย คุณนิลา แทนซิล (Ms. Nila Tanzil) : ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีหมู่เกาะจ�ำนวนมาก มีภาษาพื้นเมืองกว่า  800 ภาษา และมีความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมมาก ในบางพื้นที่ไม่มีทั้งน�้ำประปาและไฟฟ้าใช้ ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ผู้
ยากไร้ตามชนบท ซึง่ ไม่ได้ใช้ภาษาประจ�ำชาติ (ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย) ในการสือ่ สาร จึงได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ อุทยาการอ่านสายรุง้
ขึ้น ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร แล้วรวบรวมอาสาสมัคร / หาเครือข่ายในการช่วยกันจัดตั้งห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน
ตามชนบทของหมู่เกาะต่างๆ ในอินโดนีเซียตะวันออก และจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพส�ำหรับเด็กไว้ใช้หมุนเวียนตามห้องสมุด
ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการ
3. คิดใหม่ เรือ่ งบทบาทของห้องสมุดขนาดเล็กและโครงการส่งเสริมการอ่านในเมียนมาร์โดย คุณ ยี เท็ต อู (Mr.
Ye Htet Oo) : ประเทศพม่า
การจะจัดตัง้ ห้องสมุดขนาดเล็กในพม่าได้ ต้องท�ำตามข้อก�ำหนดของรัฐบาลและกระทรวงข้อมูลและข่าวสารก่อนจะ
เปิดให้บริการ ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เมื่อก่อตั้งแล้วก็พักประสบปัญหาขาดแคลนบรรณารักษ์ คนไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการ และ

79

ANNUAL REPORT 2013
รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุน จึงขาดแคลนเงินทุนในการบริหารจัดการ โดยคุณ ยี เท็ต อู ได้ท�ำงานด้านการศึกษาเพื่อสังคม จึง
ร่วมกับอาสาสมัครอีก 7 คนซึ่งเป็นคนที่มีใจรักในงานห้องสมุดเช่นเดียวกัน เพื่อเริ่มก่อตั้งห้องสมุดธาราพาร์ ณ ใจกลางกรุง
ย่างกุ้ง เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดหาหนังสือจากการขอรับบริจาคทั้งหนังสือภาษาพม่าและอังกฤษ
จนห้องสมุดมีหนังสือมากขึ้น และมีชื่อเสียงจากการบอกกันปากต่อปากของผู้มาใช้บริการ และเมื่องานห้องสมุดธาราพาร์
ด�ำเนินไปได้ด้วยดี จึงได้จัดตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการอ่านของชุมชนนอกเขตเมืองย่างกุ้งเพิ่มเติมอีกด้วย
4. การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด : แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือและสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดช่องว่างทางวัฒนธรรม ระหว่างคนในชุมชนเมืองและชนบท โดย คุณ เหงียน ไฮ ฮา :
ประเทศเวียดนาม
รัฐบาลและห้องสมุดต่างๆ ในเวียดนามได้พยายามจัดท�ำโครงการหมุนเวียนหนังสือจากห้องสมุดระดับจังหวัดไปยัง
ชุมชนระดับรากหญ้า เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนในเมืองกับชนบท และผู้พิการทางสายตา เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และถึงแม้งบประมาณจากทางรัฐบาลจะไม่เพียงพอ แต่
ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร และบุคคลทั่วไป
นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ รถห้องสมุดเคลือ่ นที่ เพือ่ ให้บริการหนังสือในพืน้ ทีห่ า่ งไกลแก่ชนกลุม่ น้อย และทหารทีอ่ ยูช่ ายแดน
โดยให้บริการทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึง่ บนรถจะมีหนังสือจ�ำนวน 1,500 เล่ม และคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เน็ต อีก 6 เครือ่ ง
5. ปาฐกถาพิเศษ “วัฒนธรรมหนังสือในอุษาคเนย์” โดย ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ : ผู้อ�ำนวยการสถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุษาคเนย์ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันได้รวมกันเป็นอาเซียนแล้วนั้น จะมีความมั่นคง เป็นเอกภาพได้
อย่างยัง่ ยืน ต้องได้รบั การสนับสนุนจากประชาชนด้วย โดยประชาชนต้องมีความเข้าใจและเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน โดยการเรียน
รู้ที่ท�ำได้ง่าย และจะน�ำไปสู่การเข้าใจซึ่งกันและกัน คือ การอ่านหนังสือของแต่ละเชื้อชาติ แต่ละประเทศในอาเซียน ซึ่งจะ
ช่วยให้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นมา วิถีชีวิต ความคิด นิสัยใจคอของแต่ละประเทศได้
ตัวอย่างหนังสือแนะน�ำทีจ่ ะช่วยในการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ให้เข้าใจเพือ่ นบ้านในอาเซียนได้ เช่น มาลาดวงจิต แปลโดย
ดร. ใกล้รงุ่ เป็นเรือ่ งราวความรักระหว่างหนุม่ กัมพูชากับสาวไทย, ขอตัว๋ หนึง่ ใบกลับสูว่ ยั เด็ก เป็นหนังสือทีไ่ ด้รบั รางวัลสร้างสรรค์
วรรณกรรมอาเซียน ของเวียดนาม, โต๋หวิ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับสงครามทีจ่ ะช่วยท�ำให้เข้าใจเวียดนามได้ดยี งิ่ ขึน้ เป็นต้น
6. เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน : วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน โดย ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ และ ประธานโครงการศึกษา
วิเคราะห์หนังสือนิทานพืน้ บ้าน และนิทานอาเซียนส�ำหรับเด็ก ในการสนับสนุนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสร.) กล่าวว่า การท�ำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านผ่านนิทานและเรื่องเล่า เป็นวิธี
การที่สนุกและง่ายที่สุด เนื่องจากนิทานได้สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรมต่างๆ และวิธีคิดของประ
เทศนั้นๆ มีการส่งผ่านคุณค่า  คุณธรรม และจริยธรรมผ่านนิทาน ซึ่งแต่ละประเทศมีการเตรียมความพร้อมเด็กแตกต่างกัน
จึงท�ำให้มีลักษณะของหนังสือนิทานหรือเรื่องเล่าที่แตกต่างกัน
การพัฒนางานวรรณกรรมและหนังสือนิทานภาพส�ำหรับเด็กในอาเซียนได้แบ่งเป็น 1. กลุม่ ประเทศทีใ่ ช้รปู แบบการ
เล่าปากเปล่าเป็นหลัก คือ พม่า, บรูไน, และชุมชนมุสลิมต่างๆ 2. กลุ่มประเทศที่ก�ำลังพัฒนางานภาพประกอบหนังสือ คือ
ลาว, กัมพูชา, และเวียดนาม 3. กลุ่มประเทศที่พัฒนางานภาพและงานเขียน คือ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, และฟิลิปปินส์ 4.
กลุ่มประเทศที่สร้างสรรค์นิทานและหนังสือภาพโดยอิงตามหลักการพัฒนาของเด็กและความเหมาะสมของวัย คือ ไทย และ
สิงคโปร์ 5. กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย ท�ำให้นิทานจะมี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาประจ�ำชาติ คือ
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, และสิงคโปร์
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7. เด็กอ่านโลก : จากทักษะการอ่าน สู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่ โดย ดร. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันรามจิตติ) และคุณสรรชัย หนองตรุด (หัวหน้าฝ่ายสื่อและสารคดี สถาบันรามจิตติ)
ก่อนทีจ่ ะสนับสนุนให้เด็กรักการอ่าน ควรมีการศึกษาเด็กก่อนว่าเด็กเป็นอย่างไร มีความชอบ และความถนัดอย่างไร
บ้าง ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ก่อนเด็กอ่าน ลองอ่านเด็ก” เนื่องจากความชอบ และความถนัดในเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน การส่ง
เสริมที่ถูกวิธีจึงจะท�ำให้การพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กประสบความส�ำเร็จได้
สถาบันรามจิตติได้จัดให้มีการวิจัยและเรียนรู้นอกโรงเรียน ผ่านกระบวนการผลิตสื่อสารคดี ในโครงการ “การเรียน
รูค้ คู่ มเลนส์” ทีไ่ ม่ได้จำ� กัดการเรียนรูข้ องเด็กเพียงแค่การเรียนในห้องเรียน โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ศกึ ษานอกห้องเรียน สร้าง
ความท้าทายให้เด็กเกิดความสงสัย เกิดจินตนาการที่น�ำไปสู่การเรียนรู้ การอ่านและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�ำมาผลิต
สื่อสารคดี
8. การอภิปราย เรื่อง แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน โดยวิทยากรจากอินเดีย อินโดนีเซีย พม่า
และเวียดนาม ด�ำเนินรายการโดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ
วิทยากรทุกท่านเห็นว่า การให้โอกาสเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทุกคนควรได้รบั โอกาสในการเรียนรูท้ เี่ ท่าเทียมกัน ห้องสมุดเป็น
อีกแหล่งหนึง่ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการอ่านได้ โดยการจะท�ำให้คนเข้าห้องสมุดได้นนั้ ต้องท�ำให้หอ้ งสมุดดูนา่ สนใจ
ตรงตามความต้องการของคน สถานทีแ่ ละสีสนั ต่างๆ ชวนให้เข้ามาใช้บริการ มีการส่งเสริมให้เด็กเข้ามาเรียนรูใ้ นรูปแบบของ
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ไม่ใช่แค่เพียงลอกค�ำตอบจากหนังสือ และถึงแม้งบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลจะไม่เพียง
พอ แต่ก็สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ในรูปแบบอาสาสมัครหรือมูลนิธิ ส่วนพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก ก็ควรมีส่วน
ร่วมและใส่ใจการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการอ่านของเด็ก นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่มีความส�ำคัญมาก ก่อนที่
จะฝึกฝนให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษได้ ต้องฝึกฝนทักษะภาษาเดิมของเด็กให้เก่งเสียก่อน จึงจะช่วยให้เด็กมีทกั ษะทีด่ ใี นการอ่าน
และเรียนรู้ทั้งภาษาเดิมของตนและภาษาอังกฤษได้
*****************************************************
3. Online Information & Education Conference 2013
จัดโดย : Book Promotion Ltd
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน และนางสาวพรรษชล รัตนปาณี
บทสรุป : การวางแผนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้า  (Scenario Planning) : เป็นการวางแผนถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะต้องมองแนวโน้มในอนาคตว่า
ต่อไปจะเป็นอย่างไร/ สร้างแผนอนาคตที่แตกต่างกัน/กลั่นกรอง 3-5 โครงการ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ และ
พัฒนายุทธศาสตร์และทางเลือกต่อไป โดยจะต้องค�ำนึงถึง งบประมาณ , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม , การพัฒนาไปสู่การ
พัฒนาด้านดิจิทัล , การเผชิญภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงห้องสมุด เช่น ห้องสมุดมี
การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งพิมพ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ , มีเครื่องมือที่ดีในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีความซับซ้อน , การปรับปรุง
ทรัพยากรดัง้ เดิมให้อยูร่ ปู ดิจทิ ลั , บูรณาการทุกฝ่ายให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้ ซึง่ การจัดการห้องสมุดแต่ละประเภทจะต้อง
มีการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และจะต้องดูในด้านต่างๆ เช่น ด้านฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย มีการติดตาม
ส�ำรวจการใช้เทคโนโลยีแต่ละแห่งให้ทนั สมัย ดังนัน้ ห้องสมุดจึงเป็นมากกว่าการเป็นห้องสมุดเพียงอย่างเดียว โดยจะเป็นพืน้ ที่
ส�ำหรับให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ โดยมีการน�ำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ นอกจากนี้ยังต้องถึงมองแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นด้วย
เช่น ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆ การแข่งขันเทคโนโลยีใหม่ๆ การบริการแบบบูรณาการ เป็นต้น
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ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สท. ครั้งที่ 1
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ครั้งที่ 2
ณ ลานเวทีกิจกรรม ชั้น 1
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
เรื่องที่จัดเสวนา :
1. การสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การจัดนิทรรศการ”
2. อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการสร้างสรรค์
3. เวทีปัญญา สัมมนาวาที
ประเด็นในการเสวนา :
1. การสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การจัดนิทรรศการ”
จัดโดย : สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม และ ว่าที่ร้อยตรีธนกร ศิริกิจ
บทสรุป : การจัดนิทรรศการ เป็นการจัดแสดงข้อมูล เนือ้ หาต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ เป็นการให้ความรูก้ บั ผูเ้ ข้าร่วมนิทรรศการ
ซึ่งนิทรรศการถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดให้ได้รับรู้ แนวคิดในการจัดนิทรรศการ มีดังนี้
1. การให้ความรู้แก่ผู้ชม
2. การสร้างแรงดึงดูด
3. การสร้างความเพลิดเพลิน
รูปแบบของการจัดนิทรรศการ ได้แก่ การเน้นวัตถุจดั แสดง , เนือ้ เรือ่ ง/เนือ้ หา , เน้นการเรียนรูข้ องผูช้ ม เป็นต้น โดย
ได้แบ่งประเภทการจัดนิทรรศการ ดังนี้
- นิทรรศการถาวร : เป็นการน�ำเสนอข้อมูลและจัดแสดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการจัดเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลายาวนาน
- นิทรรศการกึ่งถาวร : เป็นการน�ำเสนอข้อมูลที่จัดเป็นระยะเวลายาว แต่มีก�ำหนดวันสิ้นสุดด้วย
- นิทรรศการชั่วคราว : เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นครั้งคราว ตามโอกาสที่เหมาะสม
อาจใช้เวลาประมาณ 2 - 10 วัน ไม่มีก�ำหนดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการ
- นิทรรศการเคลื่อนที่ : เป็นการจัดนิทรรศการที่เข้าถึงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เคลื่อนที่ได้ และสามารถพับเก็บได้ ส่วน
ใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่อย่างใด
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนการจัดท�ำโครงการนิทรรศการ : ควรค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมายในการจัดกิจกรรมเป็นส�ำคัญ
2. ขัน้ ปฏิบตั กิ ารผลิตสือ่ และติดตัง้ : การออกแบบเป็นหัวใจส�ำคัญในการจัดนิทรรศการ จะช่วยให้งานดูโดดเด่นและ
กระตุ้นความสนใจ เช่น การออกแบบสื่อ 2 มิติ เป็นสื่อประเภทงานกราฟิกที่ใช้ในการเสนอเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ชมเกิด
การเรียนรู้โดยตรง
3. การน�ำเสนอ: เป็นการแสดงเนือ้ หาข้อมูลหรือสือ่ ต่าง ๆ ให้ผชู้ มได้รบั รู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามทีว่ างแผนออกแบบ
และติดตัง้ ไว้ โดยทัว่ ไปประกอบด้วย พิธเี ปิดนิทรรศการ การน�ำชม ด�ำเนินกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น
4. ขัน้ การประเมินผล : การประเมินผลเป็นงานสุดท้ายทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ของการปฏิบตั งิ านทุกชนิด เพราะสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงานแต่ละครั้ง
*****************************************************
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2. อินเตอร์เน็ต : พลังแห่งการสร้างสรรค์
จัดโดย : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นางสาวพรรษชล รัตนปาณี
บทสรุป : การเสวนานี้เป็นเวทีเสวนาวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวิถชี วี ติ ของผูค้ นในประเทศและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการพัฒนาและการใช้
อินเทอร์เน็ต ทัง้ จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยมุง่ หวังว่าผลจากการจัดงานจะเกิดกลุม่ เครือ
ข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ที่เข้มแข็ง และสามารถผลักดันให้เกิดการท�ำงานที่เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมได้ขึ้นต่อไป โดยมี Theme และ Track ทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่
1. Technology Track
การน�ำเสนอของ Track นี้ จะชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว กับผลกระทบต่อการท�ำธุรกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายส�ำหรับ Track นี้ ได้แก่ IPv6, Cloud Computing Software
Development
2. Innovation Track
น�ำเสนอเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกอินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะนวัตกรรมอันส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบการใช้งานทัง้ ในระดับองค์กร และ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้ในระดับปัจเจกบุคคล ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายส�ำหรับ Track นีค้ อื Mobile-Commerce, E-Commerce,
Cloud Computing, e-Government (Cloud), และ Smart Devices/ Systems
3. Isociety Track
น�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความท้าทาย และความกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมข้อมูลข่าวสาร และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
4. Future Track
น�ำเสนอประเด็นในเรื่องอนาคตของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัล และการวิจัยพัฒนาด้าน
Cloud และ Big Data
< บรรยายพิเศษเรื่อง Enabling Smart & Open government: Cloud Computing
      (โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
		Cloud Computing
Cloud Computing คือ ระบบการจัดสรรทรัพยากร ทัง้ ในส่วนของ Hardware, Software และ Network
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสมซึ่งซอฟแวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ
		
Government Cloud Service (G-Cloud)
เป็นการให้บริการ Cloud computing เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยรวมทั้งเชื่อมต่อ
ถึงกันด้วยเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง ปัจจุบันพร้อมให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ โดยสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่
สรอ. ข้อดี คือ
- ความปลอดภัยสูง
- ลดความซ�้ำซ้อนในการลงทุน แต่ละหน่วยงานไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ของตนเอง
- ลดภาระในการบริหารจัดการและดูแล
- มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลให้ค�ำปรึกษาและช่วยดูแล
- มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับทรัพยากรให้เหมาะสมกับการใช้จริง
- มีการให้บริการ Software as a Service ที่สนับสนุนการท�ำงานของระบบงานภาครัฐ เช่น
             e-CMS MailGoThai
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รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
< Moving Towards IPv6 – The Next Generation of Internet Protocol Internet Protocol
                version 6 หรือ IPv6 (เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ ๖)
เนื่องจากในอีก 2 ปีข้างหน้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่คือ IPv4 ก�ำลังประสบปัญหาคือหมายเลข
อินเทอร์เน็ต (IP address) ก�ำลังจะหมดลงในเวลาอันใกล้ทำ� ให้ทกุ คนต้องเร่งหันมาพัฒนา IPv6 เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
ข้างหน้า  IPv6 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้รองรับหมายเลขแอดเดรสจ�ำนวนมาก และปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ ทั้งในแง่ของ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย รองรับระบบแอพพลิเคชัน่ ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต และเพิม่ ประสิทธิภาพในการประมวล
ผลแพ็คเก็ตให้ดีขึ้น ท�ำให้สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความต้องการใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สรุปงานสัมมนา INET 2013 (โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
- อินเทอร์เน็ต จะต้องเป็นเครือ่ งมือเพือ่ การสร้างสรรค์ทที่ กุ คนใช้ได้ ไม่วา่ จะเป็นบุคคล กลุม่ สังคม ธุรกิจ และภาครัฐ
โดยเราจะต้องก้าวข้ามปัญหาด้านมืดของอินเทอร์เน็ตด้วยการรูเ้ ท่าทันสือ่ และมีกฎหมายออกมาช่วยคุม้ ครองประชาสังคม
- อินเทอร์เน็ตต้องช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยูข่ องคนไทย ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ลด
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารของทุกคน สร้างบริการที่ท�ำให้ทุกคนมีประสิทธิผล (productivity) มากขึ้นโดยไม่เพิ่มความเสี่ยง
- ภาครัฐต้องท�ำให้ประชาชนสะดวกขึ้น และสิ้นเปลืองน้อยลง และต้องเร่งท�ำให้มีกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ดีขึ้น และยกเลิกการถ่ายส�ำเนาบัตรประชาชน
*****************************************************

3. เวทีปัญญา สัมมนาวาที
จัดโดย : ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นางกุหลาบ เลขาข�ำ
บทสรุป :
KM เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา รวบรวม แลกเปลี่ยนใช้และสร้างความรู้ โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ
คือ คน Knowledge process เทคโนโลยี ผูน้ ำ� /ทิศทางและการวัด และส่งผลถึง ความคิด พฤติกรรม การท�ำงานของบุคลากร
การปรับปรุงและนวัตกรรมของกระบวนการ/ระบบ หรือผลการด�ำเนินการขององค์กร
4ปัญหาในการท�ำ KM เกิดจาก
- เป้าหมาย KM ไม่ชัดเจน
- ผู้บริหารไม่เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของ KM จึงไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร
- บุคลากรไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท�ำ KM การท�ำ KM จึงอยู่ในวงจ�ำกัดเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น
- ท�ำกิจกรรม KM เยอะแต่ไม่ค่อยเห็นผลเป็นรูปธรรม
- อยากปรับปรุงการท�ำ KM แต่ไม่ทราบว่าจะปรับปรุงอย่างไร
4ความส�ำคัญของการตรวจประเมิน KM ท�ำให้ทราบว่า
- องค์กรมีความพร้อมในระดับใดถ้าจะเริ่มท�ำ KM
- Drivers, Enablers และ K Process มีประสิทธิภาพเพียงไร
- ประสิทธิผลของ KM เป็นอย่างไร
- จุดแข็ง & สิ่งที่ต้องปรับปรุงมีอะไรบ้าง
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4การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
(1) วิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูล สารสนเทศและความรู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
• แม่นย�ำ
• ถูกต้องและเชื่อถือได้
• ทันกาล
• ปลอดภัยและเป็นความลับ
(2) วิธีการเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ�ำเป็นพร้อมใช้งาน และท�ำให้บุคลากร ผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ข. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
(3) วิธีจัดการความรู้เพื่อให้บรรลุผล ดังนี้
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ
• การค้นหาและระบุ แบ่งปันและน�ำ Best Practices ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
แบบประเมิน KMA เป็นการประเมินระดับพัฒนาการ (Maturity) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของ KM แบบองค์รวม
ไม่เน้นคะแนน แต่เน้น Learning จากการประเมินตนเอง แบ่งออกเป็น 7 Category ดังนี้
Category 1 Leadership
Category 2 Strategic Planning
Category 3 Customer Focus
Category 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management
Category 5 Workforce Focus
Category 6 Process Management
Category 7 Results
4ประโยชน์ที่ได้จากการท�ำประเมิน KMA คือ
- บูรณาการ KM เข้ากับระบบบริหารจัดการต่างๆ ได้ดีขึ้น
- เครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการตรวจประเมิน KM แบบองค์รวม น�ำผลมาใช้ในการปรับปรุงได้จริง
- ก�ำหนดเป้าหมาย KM ได้ชัดเจนขึ้นและเชื่อมโยง KM กับเป้าหมายขององค์กรได้ดีขึ้น
- เพิ่มการเรียนรู้ระดับองค์กรและสร้างนวัตกรรม
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ครั้งที่ 3
ณ ลานเวทีกิจกรรม ชั้น 1
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
เรื่องที่จัดเสวนา :
1. โครงการ TISTR KM Day 2012
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ�ำเป็นไหม น�ำพาไทยสู่ AEC....ท�ำอย่างไร
ประเด็นในการเสวนา
1. โครงการ TISTR KM DAY 2012
จัดโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
บทสรุป : นายทวีศักดิ์ฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งหัวใจการท�ำ KM คือ การแลกเปลี่ยนความเอาใจใส่ (Care) ความรัก (Love) ความไว้
เนื้อเชื่อใจ (Trust) และความปลอดภัย (Safety) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ และให้ก�ำลังใจเพื่อการท�ำ KM
อย่างมีความสุข เปิดใจให้รัก KM โดยยึดหลักทางพุทธศาสนาสังคหวัถตุ 4 ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่ ทาน คือ การให้ ,
ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค�ำอ่อนหวาน จริงใจ , อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น , สมานัตตา 
คือ การเป็นผู้มีความเสมอต้นเสมอปลาย
นอกจากนี้ยังมีคณะสร้างความครื้นเครงให้กับผู้ร่วมงาน เช่น การบรรเลงดนตรี / การละเล่นเกมส์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น ปาโป่งหรรษา ห่วงหาอาทร มัจฉานอนงาบ ยิงเป้าปราบเซียน ซึ่งสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายใน
กิจกรรมยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดของคนท�ำ KM ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีข้อคิดว่า ต้องมีการวางแผนการจัดท�ำ
KM เพื่อไม่ให้จัดงานซ้อนกันจน “ส�ำลัก KM” ซึ่งท้ายสุดของกิจกรรม เป็นการมอบรางวัลให้ทีมที่จัดการความรู้ดีเด่น โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
1. องค์ความรู้ตอบสนองยุทธศาสตร์ส�ำคัญของ วว.
2. มีรายงานส่ง เนื้อหาครบถ้วนตาม format ไม่ลอกเลียนแบบ
3. ส่งรายงานได้ตามแผนที่ วว. ก�ำหนด
4. ความชัดเจนของการถ่ายทอดความรู้ (จ�ำนวนและชื่อเจ้าขององค์ความรู้ และผู้รับการถ่ายทอดความรู้)
5. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า 1 ครั้ง
6. ได้องค์ความรู้ที่มีผลกระทบส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของ วว.
*****************************************************
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ�ำเป็นไหม น�ำพาไทยสู่ AEC...ท�ำอย่างไร
จัดโดย : คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ถ่ายทอดความรู้ : นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร
บทสรุป
1. การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กไทย ซึ่งการศึกษาของเด็กไทยมีปัจจัยที่ส�ำคัญคือ นักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร กระบวนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการสอน เป็นต้น
การพัฒนาเพื่อให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กไทย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องสร้าง
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ทัศนคติทดี่ ใี นการเรียนทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึน้ ให้เด็กไทยมีความอยาก
รู้อยากเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ มากขึ้น เพื่อจะได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ
2. ความพร้อมของบุคลากรผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน การเกษียณอายุ
ราชการ ในทุกมหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ผสู้ อนเกษียณอายุราชการเป็นจ�ำนวนมาก หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อสร้างบุคลากรเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ โดยภาครัฐต้องสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอน และมี
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. หลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน ด้วยข้อบังคับของหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ท�ำให้การพัฒนาหลักสูตรมีข้อจ�ำกัดสถาบันการศึกษา  ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ๆ ที่สอนในสิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้หรือมีความพร้อมรับกับเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว
จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจจะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้การศึกษาของเด็กไทย พร้อมเข้าสู่ AEC นั้น จะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็น มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามสาขากันมาก
ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
4. ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปิดเสรีอาเซียนจะมีการลงทุนในกลุม่
ประเทศอาเซียนมากขึ้น จะต้องมีความพร้อมทั้งวิชาการ ทักษะชีวิต และภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และหรือภาษาอาเซียน ซึ่ง
จะท�ำมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพสูง
5. ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมก�ำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงศึกษาธิการ ควรร่วมกันรับผิดชอบในการเตรียมก�ำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดี
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การจัดกิจกรรมน�ำเสนอผลงานกิจกรรมของกลุ่ม CoPs สท.
ณ ลานเวทีกิจกรรม ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 - 12.00 น.
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP) ของ สท ซึ่งมีจ�ำนวน 4 กลุ่ม ได้มีการน�ำเสนอผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่ม CoP ให้บุคลากร ของ สท. ได้รับทราบ ซึ่งสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ ได้ดังนี้
=กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรม CoP จ�ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : การจัดหาสิ่งพิมพ์ทั่วไปภาษาไทยสนับสนุนภารกิจงาน ของ สผ.
ครั้งที่ 2 : การจัดการสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
ครั้งที่ 3 : การเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงานหอสมุด มจธ. : กิจกรรมจัดหา จัดการ
=บริการ และอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
ครั้งที่ 4 : Library Tours ชั้น 5
=กลุ่ม บริการสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรม CoP จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : การจัดกิจกรรมบริการโสตทัศนวัสดุ
ครั้งที่ 2 : กรณีศึกษา: การสืบค้นข้อมูลสารเคมีจากฐาน SciFinder
ครั้งที่ 3 : แบบขอรับบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และบริการอื่นๆ
=กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรม CoP จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : การถ่ายทอดงานภายใน ทส.
ครั้งที่ 2 : การใช้งานเว็บ Intranet ของ สท.
=กลุ่ม บริหารจัดการงานสนับสนุน ได้มีการจัดกิจกรรม CoP จ�ำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : ปัญหาการปฏิบัติงานเรื่องการเดินเอกสาร
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การจัดกิจกรรม การน�ำเสนอผลงาน CoPs ของ สท.
ในวันแห่งการจัดการองค์ความรู้ ของ วศ. (KM Day)
วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี
วัน KM day ครัง้ นี้ ทางส�ำนักหอสมุดฯได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และได้มกี ารน�ำเสนอผลงาน การจัดกิจกรรม กลุม่ CoPs
สท. เรื่อง สท. รวมใจ ก้าวไกลด้วย พลัง CoPs น�ำเสนอโดย นางสาวพรรษชล รัตนปาณี และ นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
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3.5.5 กิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2556”

กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย

ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
สารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการกระตุน้ ให้เยาวชนรักการอ่าน การค้นคว้า และการน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ประโยชน์
โดยจัดกิจกรรม “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นงานที่จัดในเทศกาลวันเด็กของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2556 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะส�ำหรับเยาวชน ในด้านการอ่าน พูด เขียน และฟัง และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า  และทดลอง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ท�ำให้เยาวชน
เติบโตขึน้ มาเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สติปญ
ั ญา และความรอบรู้ ซึง่ จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
อีกทั้งแนะน�ำเยาวชนให้รู้จักแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดการน�ำความรู้จากการอ่านไป
ใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และทดลอง เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ และมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สรุปผลการดำ�เนินงาน
กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย (สถานีที่ 26) ณ บริเวณชัน้ 1 หอ
สมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ฯ มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,300 คน โดยจัดกิจกรรมเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. กิจกรรมส�ำหรับเยาวชนระดับอนุบาล ประกอบด้วยกิจกรรมซึง่ เหมาะสมกับทักษะส�ำหรับเด็กเล็ก ในการใช้กล้าม
เนื้อมือและสมอง ด้วยการระบายสีและต่อภาพแบบง่าย การปั้นแป้งเป็นรูปร่างต่างๆ เกมส์ค้นหาหนังสือ พร้อมกับมีพี่เลี้ยง
แนะน�ำหนังสือด้วยการอ่านและเล่าให้ฟัง
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2. กิจกรรมระดับประถมศึกษาขึน้ ไป ประกอบด้วย กิจกรรมแนะน�ำหนังสือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชน โดยมีคำ� ถามด้านวิทยาศาสตร์ซงึ่ มีความยากง่ายขึน้ อยูก่ บั ระดับอายุให้เยาวชนได้
ค้นหาค�ำตอบจากนิทรรศการหนังสือซึง่ ได้สรุปสาระส�ำคัญจากหนังสือชุดส�ำคัญต่างๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการค้นคว้าหาค�ำตอบจาก
หนังสือทีจ่ ดั แสดงซึง่ ประกอบด้วยนิทรรศการ “มารูจ้ กั อาเซียนกันเถอะ” และ นิทรรศการ “ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย”
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3. เวทีกจิ กรรมและสันทนาการ ประกอบด้วยกิจกรรมนักสือ่ สาร/นักข่าวรุน่ เยาว์ โดยมีบทความ/ข่าววิทยาศาสตร์ให้เยาวชน
เลือกอ่านตามความสนใจ เพือ่ ฝึกให้เยาวชนมีทกั ษะในการสือ่ สารและกล้าแสดงออก โดยน�ำเสนอผ่านการพูดหรืออ่านและถ่ายทอด
ออกทางหน้าจอโปรเจกเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีการตอบค�ำถามวิทยาศาสตร์และความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนเพือ่ แจกรางวัล

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ประโยชน์ที่ ได้รับ
1. เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ห้องสมุด และการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ขี องหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ฯ ในการสนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่านและเกิดความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนได้รู้จักหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ ในการเป็นแหล่ง
ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป
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3.5.6 กิจกรรมบรรยาย/แลกเปลี่ยนความรู้

เรื่อง“การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยประเทศไทย”

ความเป็นมา
ปัจจุบัน ประเทศไทย ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) ขึ้น
เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยของประเทศไทย สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานผูใ้ ห้ทนุ วิจยั ต่างๆ และนักวิจยั ใช้ตรวจสอบความซ�ำ้ ซ้อนของโครงการวิจยั รวมทัง้ ประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป สามารถ
สืบค้นงานวิจัยจากคลังข้อมูลฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ฐานะที่เป็นแหล่งสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการเผยแพร่สารสนเทศและส่งเสริมให้มกี ารน�ำข้อมูลสารสนเทศงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพือ่ ให้บคุ คลากรทีใ่ ห้บริการ
สารสนเทศมีความช�ำนาญและเชี่ยวชาญในการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ การเข้าถึง เชื่อมโยงสารสนเทศงานวิจัย
ชองนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ให้สามารถติดตามความก้าวหน้า
งานวิจัยในระบบเครือข่าย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากร วศ. นักวิจัยในหน่วยงานสมาชิก ศปว. และ
หน่วยงานภายนอก จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลมีบทบาทงานวิจัยประเทศไทย โดย
มีอาจารย์บญ
ุ เลิศ อรุณพิบลู ย์ ฝ่ายบริการความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ซึง่ เป็นหน่วยงานสมาชิก ศปว. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ ง “การเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยประเทศไทย” ใน วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทย
วิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรุปผลการดำ�เนินงาน
มีสมาชิก ศปว. และหน่วยงานอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ รวม 100 คน ประกอบด้วย
บุคลากร วศ. จ�ำนวน 71 คน บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 29 คน

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรด้านสารสนเทศ นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานสมาชิก ศปว. ร่วมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาค
รัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่ ได้รับ
1. นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั ผูส้ นใจใน วศ. และสมาชิกศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ ฐานข้อมูลงานวิจยั ประเทศไทย การเชือ่ มโยงข้อมูลงานวิจยั ของประเทศ
สามารถสืบค้นสารสนเทศงานวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตลอดจนสามารถน�ำไปเผยแพร่แก่บคุ ลากรในหน่วยงานได้
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2. บุคลากรด้านสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการจัดท�ำและการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยประเทศไทยใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สามารถติดตามความก้าวหน้างานวิจยั ในระบบเครือข่าย น�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ต่อยอด เพื่อผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
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3.5.7

กิจกรรม ศปว. ประจำาป ี 2556

ความเป็นมา
1. ส�ำนักหอสมุดฯ ร่วมกับหน่วยงำนภำยใต้ศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
จ�ำนวน 18 หน่วยงำน แสวงหำเครือข่ำยเพิ่มเติมในปีงบประมำณ 2556 จำกหน่วยงำนในสังกัด วท. จ�ำนวน 11 หน่วยงำน
โดยมีหน่วยงำนที่เป็นสมำชิกเครือข่ำย ศปว. อยู่แล้ว 4 หน่วยงำน ซึ่งส่งผลให้มีสมำชิกเครือข่ำย ศปว. รวมทั้งสิ้น 29 หน่วย
งำน ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2556
2. ศปว. มีกำรประชุมหำรือร่วมกัน จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
 ครัง้ ที่ 1/2556 : ประชุมคณะท�ำงำนศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จ�ำนวน
18 หน่วยงำน เพื่อพิจำรณำทบทวนกำรด�ำเนินงำน ศปว. เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2555

 ครัง้ ที่ 2/2556 : ประชุมคณะท�ำงำนศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จ�ำนวน
29 หน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนบริกำรสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ก�ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน 3 ปี
พ.ศ. 2556 - 2558 เพื่อด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันของสมำชิก ศปว. เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556
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3. พัฒนำเว็บไซต์ ศปว. URL : http://www.scitech.in.th โดย
ต่ออำยุ Domain Website ศปว. (14 มีนำคม 2556 - 13 มีนำคม 2558)
และปรับปรุงข้อมูลสมำชิกเครือข่ำย ศปว. ให้เป็นปัจจุบัน

4. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สมำชิกเครือข่ำย ศปว. จ�ำนวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 : เผยแพร่หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ “ท�ำดีเพื่อเจ้ำพ่อหลวง” แก่
สมำชิกเครือข่ำย ศปว. จ�ำนวน 17 หน่วยงำน
ครั้งที่ 2 : ประชำสัมพันธ์เชิญสมำชิกเครือข่ำย ศปว. เข้ำร่วมกิจกรรม “รักหลำกมิติ” เมื่อวันที่
14 กุมภำพันธ์ 2556

ครั้งที่ 3 : ประชำสัมพันธ์ ท�ำเนียบแหล่งบริกำรสำรสนเทศ ศปว. เพื่อให้สมำชิกฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2556
ครั้งที่ 4 : ประชำสัมพันธ์กำรบริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ SciFinder ให้แก่สมำชิกเครือข่ำย ศปว. เมื่อวันที่
16 พฤษภำคม 2556
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5. ร่วมจัดนิทรรศกำร “พิพิธอำเซียน..A journey through ASEAN” โดยควำมร่วมมือของสมำชิก ศปว. 2 หน่วย
งำน (กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555

6. ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิม พระชนมพรรษำ 81
พรรษำ 12 สิงหำคม 2556 โดยควำมร่วมมือของสมำชิก ศปว. 3 หน่วยงำน (กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม) เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2556 ณ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

7. จัดกิจกรรมบรรยำย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรณีฐำน
ข้อมูลงำนวิจัยประเทศไทย” ถ่ำยทอดประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย อำจำรย์ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ฝ่ำยบริกำรควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อำคำรตั้ว ลพำนุกรม
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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8. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ งระหว่ำงสมำชิก ศปว. และเยีย่ มชมศึกษำดูงำนสวนนวัตกรรมด้ำนสิง่ แวดล้อม
ณ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556
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4.1 บทความลงวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
4.2 บทความสรุปผลงานเด่น วศ.
4.3 บทความวันนี้กับวิทยาศาสตร์เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง			
4.4 บทความสาระน่ารู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วศ. http://www.dss.go.th		
4.5 เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ (แผ่นพับ / ป้ายนิเทศ / โปสเตอร์)

“

“

บทความและสิ่งพิมพ์เผยแพร่

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
4.1 บทความลงวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. บทความลงวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.1 บทความคอลัมน์สรรสาระ
ธนกร ศิรกิ จิ . Climate Change มหันตภัย! ท�ำลายโลก. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ, มกราคม, 2556,
       ปีที่ 61, ฉบับที่ 191, หน้า 14-15.
จอย ผิวสะอาด และ อุดมลักษณ์ เวียนงาม. เว็บไซต์วทิ ยาศาสตร์สำ� หรับเยาวชน. วารสารกรมวิทยาศาสตร์
			
บริการ, พฤษภาคม, 2556, ปีที่ 61, ฉบับที่ 192, หน้า 20-23.
เพ็ญพิชชา เข็มเงิน และ วลัยพร ร่มรื่น. บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ ช่วยท่านได้อย่างไร. วารสาร
			
กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กันยายน, 2556, ปีที่ 61, ฉบับที่ 193, หน้า 36-38.
1.2 บทความคอลัมน์เกร็ดวิทย์
พรทิพย์ เส็นสด. อาหารเช้า: หลักประกันสุขภาพที่ดีของคุณ..คุณ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ,
       มกราคม, 2556, ปีที่ 61, ฉบับที่ 191, หน้า 44-45.
นันทกานต์ สัตยวงศ์. เส้นใยอาหาร กับ การลดความอ้วน. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ, พฤษภาคม,
       2556, ปีที่ 61, ฉบับที่ 192, หน้า 46-48.
1.3 บทความคอลัมน์ Science สไตล์สนุก
อุดมลักษณ์ เวียนงาม. เกมส์จับคู่ชื่อวิทยาศาสตร์ดอกไม้ประจ�ำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน.
			
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ, มกราคม, 2556, ปีที่ 61, ฉบับที่ 191, หน้า 43.
พรทิพย์ เส็นสด. ไข่สด-ไข่เก่า รู้ได้อย่างไร?. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ, กันยายน, 2556, ปีที่ 61,
       ฉบับที่ 193, หน้า 44-45.

4.2 บทความสรุปผลงานเด่น วศ.
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ถนนสายวิทยาศาสตร์ปี 2556 กิจกรรมหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย. สรุปผลงานเด่น วศ.,
ตุลาคม – มกราคม, 2555 - 2556, หน้า 8-11.
- - - - - . โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา: การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
		 สรุปผลงานเด่น วศ., กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม, 2556, หน้า 10-11.
- - - - - . การเยี่ยมชมส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ของ
   
ชาวอินโดนีเซีย. สรุปผลงานเด่น วศ., กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม, 2556, หน้า 12-13.
- - - - - . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สท. ผ่านทางเว็บ Intranet. สรุปผลงานเด่น วศ., มิถุนายน – กันยายน,
2555, หน้า 13-14.

4.3 บทความวันนี้กับวิทยาศาสตร์เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง
อุดมลักษณ์ เวียนงาม และ จอย ผิวสะอาด. ล�ำไย...ผลไม้ทรงคุณค่า. บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับ
วิทยาศาสตร์, มิถุนายน, 2556, ครั้งที่ 65, 2 หน้า.

4.4 บทความสาระน่ารู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วศ. http://www.dss.go.th
พรรษชล รัตนปาณี. กฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรรู้. [ออนไลน์]. [อ้างถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2555]
เข้าถึงจาก : http://www.dss.go.th/index.php/component/content/article.html?id=493
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4.5 เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ (แผ่นพับ/ ป้ายนิเทศ/ โปสเตอร์)
4.5.1 แผ่นพับแนะน�ำส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ)

4.5.2 แผ่นพับแนะน�ำบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (One Stop Service Center)

4.5.3 โปสเตอร์แผนภาพการด�ำเนินงานของศูนย์วเิ คราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหารไทย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
และศูนย์รสชาติอาหารไทย ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
4.5.4 โปสเตอร์ ภ าพรวมศู น ย์ วิ เ คราะห์ อ งค์
ประกอบรสชาติอาหารไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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“

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

“

พ.ศ. 2540

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
ความสำ�คัญ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รู้ของประชาชน โดยได้ก�ำหนด
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และก�ำหนดหน้าที่ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ตามหลักการทีว่ า่ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น กรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงพัฒนาฐานข้อมูล “ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ” เพื่อให้ประชาชนประชาชนสามารถเข้าค้นหา ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านเว็บไซต์ (URL : http://www.dss.go.th หรือ http://siweb.dss.go.th) หรือขอรับบริการด้วยตนเอง ณ “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ วศ.” ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ (ชั้น 5) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วศ. ก�ำหนดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรมและกลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักหอ
สมุดฯ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม (ปส. สล.) เป็นสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะร่วม
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน วศ. ให้บริการแนะน�ำการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ภายใน วศ.
และเผยแพร่ข้อมูลราชการที่เปิดเผยได้ นอกจากนี้รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และด�ำเนินการรวบรวมเอกสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ส�ำนักหอสมุดฯ ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. กลุม่ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สม.
สท.) ถูกก�ำหนดให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.” ด�ำเนินการวิเคราะห์ ให้ค�ำส�ำคัญและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อ
มูลฯ ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ให้ประชาชนสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

ความหมายและประเภทข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับเอกชน ได้แก่ เอกสาร หนังสือ
รายงาน แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม ภาพบันทึก หรือเสียงบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออื่นใดที่ท�ำให้สิ่งที่บันทึก
ไว้ปรากฏได้
ประเภทข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือตรวจดูได้ จ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
8 ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 : ประกอบด้วย โครงสร้างและการจัดองค์กร อ�ำนาจหน้าที่ วิธีการด�ำเนิน
งาน สถานที่ติดต่อ รายชื่อผู้บริหาร
8 ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 : แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายและการใช้จา่ ยประจ�ำปี สัมปทาน
คูม่ อื หรือค�ำสัง่ เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ผี ลกระทบถึงสิทธิหน้าทีข่ องเอกชน
ประกวดราคาจัดซือ้ /จัดจ้าง สรุปผลการด�ำเนินงานจัดซือ้ /จัดจ้างประจ�ำเดือนและข้อมูลข่าวสารเกีย่ ว
กับสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ทีค่ ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ได้ประกาศให้จดั ไว้บริการเพิม่ เติมใน
มาตรา 9(8) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ลงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2553
8 ข้อมูลข่าวสารมาตรา 11 : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง (ที่ไม่เข้าตามมาตรา 7 และ มาตรา 9)
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สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
1. สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
2. สิทธิของประชาชนที่จะยื่นค�ำขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้หรือเพื่อน�ำไปเผยแพร่
ให้ผู้อื่นได้รู้หรือเพื่อการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม
3. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอส�ำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง
4. สิทธิของประชาชนทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครอง มิให้มกี ารน�ำข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีห่ น่วยงานของรัฐเก็บรวบรวม
ไว้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
5. สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่น�ำข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือหน่วยงาน
ของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิในการเข้าตรวจดู ข้อมูลข่าวสารของราชการ)
6. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์ค�ำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ไม่รบั ฟังค�ำคัดค้านมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่ไม่ถูกต้องของตน)

ผลการดำ�เนินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด�ำเนินงานส�ำเร็จลุล่วงเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. เป็นสถานที่จัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารอย่างเปิดเผยเป็นรูปธรรม ตามที่กฎหมายก�ำหนด
8 มีบัญชีรายการและดรรชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูด้วยตนเองได้โดยง่ายและสะดวก
8 มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ทั้งระบบบริการด้วยเอกสารและออนไลน์
8 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. อยู่ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 90
8 ผลประเมินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ วศ. ผ่านเกณฑ์ 31 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.5 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ จ�ำแนกเป็น 7 เกณฑ์มาตรฐาน 40 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) (มี 5 ตัวชี้วัด : วศ. ผ่าน 3 ตัวชี้วัด)
2) มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน (มี 5 ตัวชี้วัด : วศ. ผ่าน 5 ตัวชี้วัด)
3) มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน (มี 6 ตัวชี้วัด: วศ. ผ่าน 6 ตัวชี้วัด)
4) มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล (มี 6 ตัวชี้วัด: วศ. ผ่าน 5 ตัวชี้วัด)
5) มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ (มี 5 ตัวชี้วัด: วศ. ผ่าน 5 ตัวชี้วัด)
6) มาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล (มี 5 ตัวชี้วัด : วศ. ผ่าน 4 ตัวชี้วัด)
7) มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ (มี 8 ตัวชีว้ ดั : วศ. ผ่าน
   5 ตัวชี้วัด)
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รายงานกิจกรรมประจำาป 2556
ประโยชนที่ ได้รับ
8 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านความโปร่งใสในการบริหารงาน และมีระบบงานข้อมูลข่าวสารที่
สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8 ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการท�างานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมสู่ความ
เป็นประชาธิปไตย
8 เพิ่มทัศนคติที่ดีแก่ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
8 ประชาชนมีโอกาสได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการด�าเนินงานต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามสิทธิอนั
ชอบธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ประโยชนที่ ได้รับ
ประชาชนทั่วไป
ภาพแสดงการเข้าถึงข้อมูลฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th

ระบุค�าค้น ชื่อเรื่อง หรือปี
ที่ต้องการค้นหา ในหน้า
เว็บเพจของฐานข้อมูลฯ

คลิก “ข้อมูลข่าวสารราชการฯ”
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ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
8 ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 : ขอรับบริการได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 5)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็ปไซต์ : http://siweb.dss.go.th/
อีเมล : info@dss.go.th
โทรศัพท์ : 0-2201-7287-89
โทรสาร : 0-2201-7265
8 ข้อมูลข่าวสารมาตรา 11 : ขอรับบริการได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็ปไซต์ : http://www.dss.go.th/
โทรศัพท์ : 0-221-7097-8
โทรสาร : 0-2201-7470
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6
ส่วนที่

“

การด�ำเนินงาน
ในระบบบริหารงานคุณภาพ

“

ISO 9001 : 2008

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
ความสำ�คัญ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้ในการ
บริหารจัดการห้องสมุดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมา โดยผ่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ระบบงานและได้ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2546 (ใบรับรองเลขที่ QMS 01038/289) ได้รับใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9002:1994 ขอบข่าย “การบริการสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2546 - 13 ธันวาคม 2549 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879) ได้รับใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001:2000 ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2549 - 13 ธันวาคม 2552 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879) ได้รับใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2544 (ISO 9001:2000) ขอบข่ายการให้บริการหอสมุดและสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2552 - 13 ธันวาคม 2555 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879) ได้รับใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 - 13 ธันวาคม 2558 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879) ได้รับใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปัจจุบัน สท. ได้รับการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ (Surveillance) ครั้งที่ 1 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ขอบข่าย “ การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” เป็นที่เรียบร้อย ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ จากการตรวจประเมินฯ ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของผู้
บริหารและทีมงาน สท. ทีร่ ว่ มแรงร่วมใจรักษาคุณภาพการให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผรู้ บั บริการได้
รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจมาอย่างต่อเนื่อง

การดำ�เนินงานในปี 2556
คณะผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ของ สท.
ประกอบด้วย
1. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและ
ประธาน
   ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี
2. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
รักษาการหัวหน้ากลุ่มหอสมุด
กรรมการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายนภดล แก้วบรรพต
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
4. นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
5. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางกุหลาบ เลขาข�ำ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
กรรมการ
7. นางสาวอภิญญา มูนาวี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กรรมการ
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8. นางชื่นจิต อาทร

11. นางรัศมี ศรีสมุทร

บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
(ผู้ควบคุมเอกสารและข้อมูล
Document & Data Controller : DDC)
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ผู้บริหารโปรแกรมตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน สท.
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ

12. นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

9. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
10. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน

13. นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

นโยบายคุณภาพ
บริ ก ารสารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด ้ ว ยระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008
โดยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริการอย่างต่อเนือ่ ง ผูร้ บั บริการได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจ
การด�ำเนินงานตามผังภารกิจหลัก
สท. น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้เพือ่ ให้การบริหารงานของ สท. เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยจัดท�ำวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพของแต่ละ กลุม่ /ฝ่าย ภายใต้กรอบนโยบายคุณภาพของ สท. “บริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ” เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว มีความพึงพอใจ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาติดตามผล เพื่อใช้ในการควบคุม
กระบวนการและตรวจสอบความส�ำเร็จของงานในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมหลักทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมบริหารงานทั่วไป
2. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. กิจกรรมจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
4. กิจกรรมบริการห้องสมุด และบริการสารสนเทศ
การควบคุมเอกสารและข้อมูล
ปัจจุบนั การควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สท. ได้พฒ
ั นาการจัดท�ำ จัดเก็บ และการให้บริการค้นข้อมูลผ่านออนไลน์
ในระบบอินทราเน็ต ในชื่อว่าฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 เรียกใช้งานภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะแจกจ่ายเอกสารให้กบั หน่วยงานเท่าทีจ่ ำ� เป็น ลดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน การสูญหายของเอกสาร ช่วย
ลดการใช้กระดาษ (Paperless) ท�ำให้ประหยัดงบประมาณ ช่วยให้ผู้ใช้เอกสารเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงเอกสาร
ง่ า ยต่ อ การเรี ย กใช้ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม เอกสารคุ ณ ภาพที่ มี ใช้ ง านเป็ น ฉบั บ ปั จ จุ บั น สามารถสอบทานกลั บ ได้
จึงได้จัดท�ำแนวทางปฏิบัติครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
(1) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การควบคุมเอกสารและข้อมูล P-IG-022
(2) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทําเอกสารคุณภาพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ P-IG-033
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(3) จัดทําฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 สามารถสืบค้นข้อมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ที่ website : http://siweb.dss.go.th/iso
ปัจจุบันมีจ�ำนวนเอกสาร 152 รายการ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 1 รายการ ขั้น
ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 33 รายการ วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 17 รายการแบบต่าง ๆ (Form)
96 รายการ และบันทึกข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 5 รายการ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สท. ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ�ำปีตามแผนปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ โดย
คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของ สท. ตามโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit Programme) ประจ�ำปี 2556 (ครั้งที่
22 – 1 /2556) ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2556
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการรักษาระบบตามที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ
การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยด�ำเนินการตรวจแบบเต็มระบบทุกข้อก�ำหนดหลักของมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน่วยงานที่ตรวจ ประกอบด้วย
กลุ่มที่
1.

2.

3.

รายการตรวจติดตาม
คณะผู้บริหาร
- สัมภาษณ์ ผสท.
- นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
- การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
- การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- การปฏิบตั กิ ารแก้ไข / การปฏิบตั กิ ารป้องกัน
- การควบคุมเอกสารและข้อมูล
- ข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
- Outsource ที่มีผลกระทบต่อระบบ
บริหารงานคุณภาพ
กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
     - งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (พท.)
     - สัมภาษณ์ หพท.
     - การด�ำเนินงานของ พท.
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สร.)
     - สัมภาษณ์ หสร.
     - การด�ำเนินงานของ สร.

ผู้น�ำตรวจติดตาม
ผู้ตรวจติดตาม
อุดมลักษณ์
จอย
อัคริมา

Observer
นวพร
พรรษชล
วนัท

Check
NC/ Obs
List
44
2 NC/
9 Obs.

จารุนี
วริศรา
ฐิติพร

เวฬุกานต์ 32
นวพร

2 NC

จอย
รัศมี
อัคริมา

ชญาดา
17
นันทกานต์

1 NC /
2 Obs.
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กลุ่มที่
4.
5.
6.

รายการตรวจติดตาม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส)
     - สัมภาษณ์ หทส.
     - การด�ำเนินงานของ ทส.
ฝ่ายบริหารทั่วไป (บห.)
     - สัมภาษณ์ หบห.
     - การด�ำเนินงานของ บห.
กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
     - งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ (สผ.)
     - สัมภาษณ์ หัวหน้างานฯ
     - การด�ำเนินงานของ สผ.

ผู้น�ำตรวจติดตาม
ผู้ตรวจติดตาม
วริศรา
ธนกร
ทวีศักดิ์
อภิญญา
ธนกร
ทวีศักดิ์
สุวศรี
อภิญญา

Observer
พนารัตน์
วนัท

Check
NC/ Obs
List
13
1 Obs.

ชญาดา
13
นันทกานต์

1 NC/
3 Obs.

พนารัตน์
พรรษชล

3 Obs.

7

พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (CPAR) จ�ำนวน 6 เรื่อง และข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง จ�ำนวน 18 เรื่อง จาก
จ�ำนวน check List ทั้งหมด 126 รายการ ทั้งนี้ได้จัดท�ำใบขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive
Action Request) ส่งให้ผรู้ บั ผิดชอบวิเคราะห์สาเหตุ และก�ำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมด�ำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ�ำ้ เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งนับว่าการตรวจติดตามฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สท.) เป็นอย่างมาก สามารถใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงการด�ำเนินงานในระบบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้ความส�ำคัญแก่ผู้ใช้บริการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้ทำ� การส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ โดยจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นผูใ้ ช้บริการ
ผ่านบริการต่างๆ ทั้งบริการห้องสมุด บริการสารสนเทศ และบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ โดยท�ำการส�ำรวจ ปีละ 1 ครั้ง
ซึ่งในปี 2556 ได้ท�ำการส�ำรวจในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2556 ความพึงพอใจการให้บริการในด้าน
ต่างๆ 4 ด้าน สรุปได้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 91.80
2. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 88.20
3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.20
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
พอใจมาก
ร้อยละ 83.40
สรุป ผลการส�ำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ ของ สท. ทั้ง 4 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดใน 3 ประเด็น ตามล�ำดับดังนี้ ล�ำดับที่ 1 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.59 (ร้อยละ
91.80) ล�ำดับที่ 2 ผลของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.41 (ร้อยละ 88.20) ล�ำดับที่ 3 กระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.36 (ร้อยละ 87.20) และผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในระดับมากโดย มีคา่ เฉลีย่
4.17 (ร้อยละ 83.40) ทั้งนี้ สท. ได้น�ำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดบริการได้ตามความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่มีคุณภาพของ สท. เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ก�ำหนดไว้
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การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขอบข่าย การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการจัดท�ำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง
2. ประเมินผลความสามารถของระบบฯ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าองค์กรเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อก�ำหนดของลูกค้า
3. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดของสถาบันฯ
4. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการน�ำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิผล และมีการน�ำไปปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจประเมิน
1. นางสาวเพ็ญประภา เลิสล�้ำไตรภพ
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
2. นายเขมชาติ หวังกิจจามร
ผู้ตรวจประเมิน
ล�ำดับที่

เวลา

1
2

09.00-09.15 น.
09.15-12.00 น.

3
4

12.00-13.00 น.
13.00-15.15 น.

5
6

15.15-16.00 น.
16.00-16.30 น.

รายการตรวจประเมิน

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
กิจกรรมบริหารคุณภาพ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
    - Quality policy and Quality objective
เทคโนโลยี (สร.)
   - Monitoring and measurement
     of processes
   - Management review
   - Customer feedbacks
   - (Satisfaction & Complaint)
   - Internal audit
   - Corrective and preventive action
   - Control of documents and records
พักรับประทานอาหารกลางวันและประชุมทีมผู้ตรวจประเมิน
กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 งาน กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และ
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ (สผ.)
เทคโนโลยี 1 งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ (พท.)
สรุปผลการตรวจติดตามภายในทีมผู้ตรวจประเมิน
สรุปชี้แจงผลการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจสอบการด�ำเนินการจากการปฏิบัติงานจริง และจากบันทึก
พบว่า  องค์กรได้จัดท�ำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อก�ำหนดของระบบการจัดการและได้น�ำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กรเพื่อให้เกิดผล โดยผลการประเมินในครั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ และได้กล่าวชื่นชมจุดแข็ง (Strengths) ของ
ระบบบริหารงาน สท. จากการตรวจประเมิน ดังนี้
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1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านยังคงมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพเป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีทัศนคติที่ดีในการด�ำเนินการตามระบบบริหารงานคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและมี
ความตั้งใจในการท�ำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
3. ผลการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อสังเกต (Observations : Obs) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity
for Improvement : OFI) ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ระบบบริหารงานคุณภาพของ สท. จ�ำนวน 6 รายการ เพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป
ภาพกิจกรรม
การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 22-1/2556
วันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม
การตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1 (Surveillance #1) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม
การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 23-2/2556
วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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“

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
รายนามบุคลากร
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าราชการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
อ�ำนวยการระดับสูง

น.ส.เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี
(benjaphat@dss.go.th)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน

นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ์
(pleonpit@dss.go.th)
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
นางรัศมี ศรีสมุทร
			(ratsamee@dss.go.th)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.นวพร ตีบกลาง
(tnawaporn@dss.go.th)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.ญาณิกา ทองใสพร
(yanika@dss.go.th)		
กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
(anyada@dss.go.th)
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
พม. (ชุดพิเศษมัธยม)
อม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ปวช.(ธุรกิจบัญชี)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
		
ปวส.(การบัญชี)

วท.บ.(สถิติ)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
M.Sc.(Information Management), AIT
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)

นางกุหลาบ เลขาข�ำ
(kularb@dss.go.th)
นางชื่นจิต อาทร
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)
(achuenjit@dss.go.th)					
น.ส.พรรณดาว รัตชะถาวร
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
(phandao@dss.go.th)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
M.Sc. (Information Science) UNT, U.S.A.
น.ส.อุดมลักษณ์ เวียนงาม
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
(udomlak@dss.go.th)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.ส.จอย ผิวสะอาด
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
(joy@dss.go.th)
น.ส.ชญาดา มกรพงษ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
(chayada@dss.go.th)
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นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

น.ส.นันทกานต์ สัตยวงศ์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
(nantakan@dss.go.th)
วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
นายวนัท ตะเภาพงษ์
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
(vaunt@dss.go.th)			

ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
(penpichcha@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ

นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
(jarunee@dss.go.th)
น.ส.อภิญญา มูนาวี
(apinya@dss.go.th)
น.ส.วริศรา แสงไพโรจน์
(warisara@dss.go.th)		
น.ส.สุวศรี เตชะภาส
(suwasri@dss.go.th)
น.ส.ฐิติพร แก้วสุวรรณ
(thitiporn@dss.go.th)
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
(taweesak@hotmail.com)
ว่าที่ ร.ต.ธนกร ศิริกิจ
(thanakorn@dss.go.th)
น.ส.พนารัตน์ มอญใต้
(panarat@dss.go.th)
น.ส.เวฬุกานต์ ยิ้มสิน
(werukarn@dss.go.th)

นายนภดล แก้วบรรพต
(nobpadon@dss.go.th)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ น.ส.อัคริมา บุญอยู่
(akarima@dss.go.th)		
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
นางจรรยพร ภู่สมบูรณ์วัฒนา
(jarnyaporn@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
น.ส.พรรษชล รัตนปาณี
(passachon@dss.go.th)
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วท.บ.(ชีววิทยา)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)
กศ.บ.(เคมี)
MS.ISM(Hignest Distinction), FSU, U.S.A.
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศศบ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(จัดการระบบสารสนเทศ)
ปวช.(บัญชี)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรียป์ ระยุกต์)

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2556
พนักงานราชการ
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานเข้าเล่ม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

น.ส.พรทิพย์ เส็นสด
นศ.บ.(วิทยุ-โทรทัศน์)
(porntip@dss.go.th)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
น.ส.ปุณณภา เอี่ยมนอก
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(punnapa@dss.go.th)
น.ส.สุพัชณี เย็นทรัพย์
ปวส.(การตลาด)
น.ส.อรรวี เกาสังข์
ปวท.
น.ส.มาริสา ผึ้งหวาน
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(marisa@dss.go.th)
น.ส.ลออศรี สุขแย้ม
ปวส.(การตลาด)
(la-oasri@dss.go.th)
บธ.บ.(การตลาด)
น.ส.รุ่งทิวา กมลรัตน์		 ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(rungtiwa@dss.go.th)				
นายพันลบ สุขจั่น
นายพัฒนา งอกงาม
นางจนัยพร ปูรณานนท์
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