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กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวม
ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักหอสมุดฯ จัดท�ำเป็นรายงานกิจกรรมประจ�ำปี 2557 เนื้อหารายงานประกอบด้วย ประวัติความ
เป็นมาของส�ำนักหอสมุดฯ จนถึงปัจจุบัน ผลงานตามภารกิจหลัก โครงสร้างการบริหารงาน อัตราก�ำลัง งบประมาณ ผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม ศูนย์ ฝ่าย ข้อมูลสถิติต่างๆ การด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) และฐาน
ข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า รายงานกิจกรรมประจ�ำ
ปี 2557 จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ใน
การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศต่อไป
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานประจำ�ปี 2557

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. 2478
งานห้องสมุดรวมอยู่กับงานสารบรรณ ภายใต้ “แผนกสารบรรณและห้องสมุด” ส�ำนักเลขานุการกรม
		
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
กองสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กรมวิ ท ยาศาสตร์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม และจั ด ให้ มี
		
ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในกองสนเทศฯ ด้วย
พ.ศ. 2522
กรมวิทยาศาสตร์ เปลีย่ นชือ่ เป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ และย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
		
และการพลังงาน
พ.ศ. 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
		
สิ่ ง แวดล้ อ ม และ กองสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สั ง กั ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
		
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 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
ส�ำนักหอสมุดได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และตั้งชื่อสถานที่ตั้งหน่วยงานเป็น “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว
		
ลพานุกรม” เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ริเริ่มและ
		
วางรากฐานงานห้องสมุด
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1.2 อ�ำนาจหน้าที่
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอ�ำนาจหน้าที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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�ำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพือ่ การร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 สถานที่ตั้ง และพื้นที่ปัจจุบัน
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 การแบ่งส่วนราชการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุม่ และ 2 ศูนย์ ดังนี้
1.7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
		
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ งานพัฒนาบุคลากร บริหาร
ด�ำเนินงานในฝ่ายตามระบบมาตรฐานสากล จัดท�ำข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ
ค�ำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับในการใช้ห้องสมุด จัดท�ำเอกสารต่างๆ รับผิดชอบ
วัสดุครุภัณฑ์ของส�ำนักหอสมุดฯ ติดต่อประสานงาน อ�ำนวยความสะดวกหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดท�ำคู่มือ/รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำเดือน/
ประจ�ำปี ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอก และปฏิบัติงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยใด
1.7.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มคี วามสมบูรณ์ สอดคล้องตามความต้องการใช้ประโยชน์และทันสมัย พัฒนา
ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ จัดท�ำระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพือ่ การเข้าถึงข้อมูลด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว จัดระบบบริการค้นคว้า อ้างอิง จัดบรรยากาศอาคารสถานทีพ่ ร้อมเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า ประสานงาน ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำทางวิชาการในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ จัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความรูเ้ รือ่ งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.7.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเสริมให้มกี ารน�ำสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย การอุตสาหกรรม การศึกษา การพัฒนาอาชีพ
คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชน ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นข้อมูลพร้อมใช้ จัดท�ำเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรบุคคลเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เผยแพร่ขอ้ มูลทางเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
และประสานความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานวิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
1.7.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
		
มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบ
ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของส�ำนักหอสมุดฯ วางระบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
และระบบเครือข่าย ศึกษาหาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
บูรณาการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารและบริการให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกัน สามารถ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการและติดตามดูแล
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ภายในส�ำนักหอสมุดฯ พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของส�ำนักหอสมุดฯ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.8 โครงสร้างส�ำนักฯ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มหอสมุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.9 โครงสร้างผู้บริหาร

นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข

ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ์

นางอัญญาดา ตั้งดวงดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาการหัวหน้ากลุ่มหอสมุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน

นายนภดล แก้วบรรพต

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2557

1.10 แผนที่น�ำทางส�ำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม (พ.ศ. 2554-2560)

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
จัดท�ำสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
ด ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี

พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศ
ด ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การอาหาร
พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ดรรชนี
วารสารภาษาไทยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูล
ด้ ว ยซอฟต์ แวร์ เ ปิ ด เผยรหั ส
(Open sources)

พัฒนางานบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด ้ 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
ด ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี

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

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.11 โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
อัตราก�ำลังในปี 2557 มีทั้งสิ้น 47 อัตรา จ�ำแนกได้ดังนี้

หมายเหตุ : ว่าง 2 อัตรา

หมายเหตุ : ว่าง 2 อัตรา
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1.12 งบประมาณ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบั งบประมาณ ประจ�ำปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
แผนงาน 1 : พัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดรายจ่าย/รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. งบประจ�ำที่ได้รับทั้งสิ้น (FIX8)
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 เงินเดือน (ข้าราชการ 31 อัตรา)
1.1.2 ค่าจ้างประจ�ำ (ลูกจ้างประจ�ำ 2 อัตรา)
1.1.3 ค่าจ้างพนักงานราชการ (จ้างพนักงานราชการ 7 อัตรา)
1.2 งบด�ำเนินการ
1.2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอนและวัสดุ
1.3 งบลงทุน
1.3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.4 หมวดเงินอุดหนุน
1.4.1 ค่าสมาชิกเอกสาร ASTM
1.4.2 ค่าสมาชิกเอกสาร TAPPI
1.5 รายจ่ายอื่น (การเดินทางไปต่างประเทศ)
2. งบโครงการพัฒนาคลังความรู้ ว&ท (55INT1))
2.1 งบด�ำเนินการ
2.1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
2.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยฯ

งบประจ�ำ
18,046,700
15,897,500
13,535,800
11,897,200
395,000
1,243,600
1,974,200
1,974,200
387,500
367,400
20,100
2,149,200
2,149,200
973,500
1,175,700

งบประมาณที่ได้รับระหว่างปี 2553-2557

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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งบประจ�ำปี 2557

งบโครงการ

1.13 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรัพยากรสารสนเทศ

รายการ

หนังสือ

83,403

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

6,677

วารสาร

460,227

จุลสาร

7,489

เอกสารรายงาน1

12,674

วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย2

1,727

เอกสารสิทธิบัตร

15,186

เอกสารมาตรฐาน

95,582

เอกสารการค้า

1,409

พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ

21,914

ราชกิจจานุเบกษา

18,950

บทความวารสารภาษาต่างประเทศ

35,440

รีพริ้นท์

4,787

กฤตภาค

16,025

วัสดุย่อส่วน

35,000

- ไมโครฟิลม์

1,461

- ไมโครฟิช

33,539

ซีดีรอม
รวม
1
2

10

2,209
854,699

หมายถึง รายงานประจ�ำปี/เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
หมายถึง รายงานการศึกษาวิจัย/รายงานการทดลอง/รายงานการส�ำรวจ

รายงานประจำ�ปี 2557

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) 195 เรื่อง
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
26. ฐานข้อมูลประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
27. ฐานข้อมูลรวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
28. ฐานข้อมูล Patent glossary
29. ฐานข้อมูล Science category
30. ฐานข้อมูล e-Scan
31. ฐานข้อมูล e-Book
รวม

ระเบียน
184,968
1,692
801
5,190
131,698
94
384
248
3,119
1,440
2,742
660
294
33,606
40,795
1,270
1,741
336
308
3,462
1,371
5,428
164
605
35
49
57
104
219
1,713
1,429
427,503

หมายเหตุ : 1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมฯ เป็นฐานข้อมูลเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีในส�ำนักหอสมุดฯ ทั้งภาษา
		
ไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม บทควม เอกสารรายงานทางวิชาการ เอกสาร
		
สิทธิบัตร และเอกสารเผยแพร่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - Journal)
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
Food Additives & Contaminants: Part A
Food Additives & Contaminants: Part B
Journal of Essential Oil Research
International Polymer Science and Technology
Journal of Food Science
Journal of Food Science Education
Paper360°
Plastics Rubber and Composites:Macromolecular engineering
TAPPI Journal

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

12

ปี
2002-ปัจจุบัน
2011-ปัจจุบัน
2011-ปัจจุบัน
1997-ปัจจุบัน
2001-ปัจจุบัน
1997-ปัจจุบัน
2002-ปัจจุบัน
2009-ปัจจุบัน
1999-ปัจจุบัน
1990-ปัจจุบัน

2

ผลการปฏิบัติงาน
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2557

2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผลการปฏิบัติงาน
1. งานสารบรรณและสถิติ
1.1. รับเอกสาร-สิ่งพิมพ์ และแจกจ่าย
1.2. ร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ตอบ-เอกสารอื่นๆ และส่งออก
1.3. ลงทะเบียนหนังสือโต้ตอบรับเข้า
1.4. รับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน
2. งบประมาณ
2.1. จัดท�ำรายละเอียดค�ำของบประมาณ
2.2. จัดท�ำรายละเอียดแผนการใช้จ่ายและแบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3. ด�ำเนินการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ
2.4. สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำเดือน/ประจ�ำปี
2.5. ด�ำเนินการซื้อดร๊าฟท์
2.6. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์
2.7 ด�ำเนินการ/ประสานงานเรื่องการสั่งซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
3. การพัฒนาบุคลากร
3.1 แนะน�ำและฝึกปฏิบัติเทคนิคการค้นคว้าความรู้
และการใช้เอกสารทางเทคโนโลยี
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

จ�ำนวน

เรื่อง
ฉบับ
ฉบับ
รายการ

2,110
1,038
306
3,480

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
รายการ
รายการ
ครั้ง
ครั้ง

1
1
1
12
6
12
87

แห่ง/คน

4/6

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน

45/67
8/285
2/64

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
-

1/2
10/16
-

(ตุลาคม 2556-กันยายน 2557)
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การพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทางวิชาการ (ในประเทศและต่างประเทศ)
ปีงบประมาณ 2557 บุคลากรส�ำนักหอสมุดฯ เข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 45 หลักสูตร โดยจ�ำแนก
ตามทักษะที่พัฒนา แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4

หน่วยงาน

ทักษะที่พัฒนา

จ�ำนวนหลักสูตร

ด้านบริหารจัดการ
ด้านวิชาชีพเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านจริยธรรม คุณธรรม
รวม

12
17
11
5
45

จ�ำนวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาแยกตามประเภททักษะ (คน)
บริหารจัดการ วิชาชีพเฉพาะ

เทคโนโลยีฯ

จริยธรรม

รวม (คน)

ฝ่ายบริการงานทั่วไป (บห.)
กลุ่มหอสมุด ว และ ท (สม.)
ศูนย์สารสนเทศ ว และ ท (สร.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

5
8
7
3

6
8
7
2

1
3
2
3

4
4
3
1

16
23
19
9

รวม

23

23

9

12

67

การมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สท.
ครั้งที่
1

ระยะเวลา
30 พ.ค. 57

หน่วยงาน
โรงเรียนสตรียะลา

เรื่อง
การด�ำเนินงานและการบริการห้องสมุด

2

6 มิ.ย. 57

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดท�ำเว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การจัดท�ำวารสารรูปดิจิทัล การให้บริการ
สารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จ�ำนวน
60
4

บุคลากร สท. เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ครั้งที่
1

16

ระยะเวลา
31 ต.ค. 56

หน่วยงาน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

เรื่อง
ร่วมงาน KM Day

จ�ำนวน
2

รายงานประจำ�ปี 2557

การจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร

สถานที่จัด

จ�ำนวน
(คน)

ครั้งที่

วันที่

1

6 มิ.ย. 57

1. Smart Service Innovation of Smart Life
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช.

ลานกิจกรรม
สท. ชั้น 1

33

2

6 มิ.ย. 57

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา :
การเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช.

ลานกิจกรรม
สท. ชั้น 1

40

3

17 มิ.ย. 57

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา :
การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บจก.แสงโสม

33

4

27 มิ.ย. 57

1. วิทยากรตัวคูณ : โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอย ลานกิจกรรม
พระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองตน
สท. ชั้น 1
2. โครงการพัฒนาระบบ และการเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ
3. เตรียมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประจ�ำปี 2556

30

5

4 ก.ค. 57

1. Situational Information Behavior Studies
2. การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า
3. การประชุมทางวิชาการ IFLA ณ ประเทศสิงคโปร์

ลานกิจกรรม
สท. ชั้น 1

35

6

16 ก.ค. 57

การน�ำเสนอ CoPsสท. (งาน KM DAY 2557)

ลานกิจกรรม
สท. ชั้น 1

40

7

29 ส.ค.57

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา :
ลานกิจกรรม
1. แนะน�ำส�ำนักหอสมุดฯ และการสืบค้นสารสนเทศผ่านทาง
สท. ชั้น 1
เว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th
2. หนังสืออ้างอิงและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย/
แนะน�ำการบริการของส�ำนักหอสมุดฯ เพื่อการวิจัยแลพัฒนา
3. เอกสารมาตรฐาน
4. เอกสารสิทธิบัตร

30

8

11 ก.ย. 57

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา :
ลานกิจกรรม
1. แนะน�ำส�ำนักหอสมุดฯ และการสืบค้นสารสนเทศผ่านทาง
สท. ชั้น 1
เว็บไซต์http://siweb.dss.go.th
2. หนังสืออ้างอิงและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย/
แนะน�ำการบริการของส�ำนักหอสมุดฯ เพือ่ การวิจยั และพัฒนา
3. เอกสารมาตรฐาน

44

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานอนุรกั ษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ และงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการปฏิบัติงาน
มีดังนี้
2.2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มี ความสมบูรณ์ สอดคล้องตามความต้องการ
ใช้ประโยชน์ และทันสมัย ส�ำหรับปีงบประมาณ 2557 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
ตารางแสดงจ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำแนกตามประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
หนังสือ
เล่ม
515
405
วารสาร
เล่ม
361
1,076
จุลสาร
รายการ
2
เอกสารรายงาน 1
เรื่อง
17
วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย2
เรื่อง
8
เอกสารมาตรฐาน
เรื่อง
107
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม
500
บทความวารสารต่างประเทศ
เรื่อง
7,808
กฤตภาค
เรื่อง
840
ซีดีรอม
แผ่น
78
54
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
รายชื่อ
302
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) รายชื่อ
8
รวม
9,316
2,902

รวม
920
1,437
2
17
8
107
500
7,808
840
132
302
8
12,218

หมายเหตุ : ผู้สนใจค้นหาข้อมูลจาก e-Journal ของส�ำนักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail : info@dss.go.th
1
หมายถึง รายงานประจ�ำปี/เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
		
2
หมายถึง รายงานการศึกษาวิจัย/รายงานการทดลอง/รายงานการส�ำรวจ
		

2.2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการวิเคราะห์เรือ่ ง และ จัดหมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศ ท�ำดรรชนีสบื ค้น บันทึกข้อมูล
จัดท�ำระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ได้จัดท�ำบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่ประจ�ำเดือน เพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใหม่ๆ แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นรายเดือน หากสนใจเป็นสมาชิก “บัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่” สามารถแจ้งความประสงค์ที่ส�ำนักหอสมุดฯ e-mail : info@dss.go.th ส�ำหรับปีงบประมาณ 2557 มีการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางดังนี้
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ตารางแสดงปริมาณผลการด�ำเนินงาน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ

หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
เล่ม
ดรรชนีวารสาร
เรื่อง
กฤตภาค
เรื่อง
เอกสารสิทธิบัตร
เรื่อง
รีพริ้นท์
เรื่อง
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบรรณานุกรมสิ่ง
ระเบียน
พิมพ์ในฐานข้อมูล e-Public catalog ให้เป็น
ปัจจุบัน
รวบรวม/จัดท�ำสาระสังเขปบทความวิทยาศาสตร์
เรื่อง
และเทคโนโลยีการอาหาร
การเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : ฐานข้อมูล e-content
เรื่อง
- สิ่งพิมพ์ทั่วไป : การแปลงข้อมูลหน้าปกสารบัญ เล่ม/ภาพ
และดรรชนีให้อยู่ในรูปดิจิทัลและเชื่อมข้อมูล
ดิจิทัล เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดท�ำและเผยแพร่บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่
ฉบับ
ประจ�ำเดือน

ภาษาไทย

รวม

300
8101
111
137
1,765

383
1,220
876
1,710

683
2,030
876
111
137
3,475

87

200

287

6,358
253/1,296

349/2,939

6,358
602/4,235

120

120

ดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศครอบคลุมงานดรรชนีวารสารบทความน่าสนใจ (selected article) และการจัดทำ�แฟ้มข้อมูล
เฉพาะเรื่อง (IF)
1

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.2.3 งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในสภาพเรียบร้อย
สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวิธีการป้องกัน การซ่อมแซม เย็บเล่ม อบฆ่าเชื้อ แช่แข็ง สแกนและจัดเก็บในรูปดิจิทัล
เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศมีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาการให้บริการ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2557 มีการอนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
ตารางแสดงปริมาณผลการด�ำเนินงาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยนับ

การสแกนข้อมูลจากสิ่งพิมพ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
เย็บเล่ม
- ปกแข็ง
- ปกอ่อน
- เย็บรวมเล่ม
ซ่อมแซม
แช่แข็ง

ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย

รวม

เล่ม/ภาพ

191/76,000

-

191/76,000

เล่ม
เล่ม
ฉบับ/เล่ม
เล่ม
เล่ม

240
654

133
478
292/33
150
-

373
478
292/33
150
654

2.2.4 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการพื้นฐานเป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นแก่ผู้ใช้ห้องสมุดให้ใช้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการจัด
ระบบบริการค้นคว้า การจัดบรรยากาศอาคารสถานที่ให้พร้อมเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ได้แก่ บริการท�ำบัตรห้องสมุด/บัตร
ยืมเอกสาร บริการยืม - คืน บริการตอบค�ำถาม/แนะน�ำการใช้บริการห้องสมุด บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ
มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ
1.1) จ�ำนวนผู้ใช้บริการแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
ผู้ใช้บริการ
1) ผู้มาใช้บริการติดต่อด้วยด้วยตนเอง
     1.1 บุคคลภายนอก
     1.2 บุคลากร วศ.
2) ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์
3) ผู้ใช้บริการทางอีเมล
4) ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ สท.
   (http://siweb.dss.go.th)
รวม

ภาครัฐ

เอกชน

จ�ำนวน (คน)
สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป

รวม

918
322
88
62
31,467

995
230
473
56,332

261
33
82
70,528

365
2,539
322
7
358
2
619
102,809 261,136

32,857

58,030

70,904

103,183 264,974
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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กราฟแสดงจ�ำนวนผู้ใช้บริการแยกตามหน่วยงานที่สังกัด

1.2) จ�ำนวนผู้ใช้บริการแยกตามช่องทางการเข้าใช้บริการ
ในปี 2557 นี้ มีผู้ขอรับริการจ�ำนวน 264,974 คน จาก 4 ช่องทาง คือ ติดต่อด้วยตนเอง
ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ และทาง e-mail
ช่องทางการเข้าใช้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง
ติดต่อทางโทรศัพท์
ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์
ติดต่อทาง e-mail
รวม

จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (คน)
2,861
358
261,136
619
264,974

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

2) การให้บริการพื้นฐาน   
2.1) บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service)
เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากบทความในวารสาร รายงานการประชุม รายงานทางวิชาการ
เอกสารมาตรฐาน เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ โดยสืบค้น ส�ำเนาเอกสาร โดยผู้ขอรับบริการมารับเอกสารด้วยตนเองที่ส�ำนัก
หอสมุดฯ ในปี 2557 มีผู้ขอรับบริการจากภายนอกและภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จ�ำนวน 665 คน
2.2) บริการน�ำส่งเรื่องที่ต้องการตามความต้องการผู้ใช้ (Fast Document Delivery Service)
เป็นบริการส�ำเนาเอกสารฉบับเต็มที่มีในส�ำนักหอสมุดฯ และจัดส่งให้เฉพาะบุคลากรภายใน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในปี 2557 มีผู้ขอรับบริการ จ�ำนวน 299 เรื่อง
2.3) บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)
เป็ น บริ ก ารที่ ส� ำ นั ก หอสมุ ด ฯ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล ความรู ้ วิ ช าการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ตลอดจนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ
จุด ณ จุดเดียว ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด (30 นาที) มีผู้ขอรับบริการจากภายนอกและภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
จ�ำนวน 582 เรื่อง
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.4) บริการพื้นฐานอื่นๆ
บริการ
1) บริการสิ่งพิมพ์ใช้ภายในห้องสมุด
2) บริการยืม-คืน *
3) บริการขอถ่ายสำ�เนา เอกสาร

หน่วยนับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
เล่ม
5,836
4,922
เล่ม
1,131
312
ครั้ง
1,055
109
เล่ม
2,195
340
หน้า
82,199
8,012

รวม
10,758
1,443
1,164
2,535
90,211

หมายเหตุ * ยืม-คืน ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (F-IG-048)

กราฟแสดงการให้บริการสิ่งพิมพ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
แยกตามการบริการและภาษาของสิ่งพิมพ์

2.2.5 งานเผยแพร่และจัดนิทรรศการ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ผ้ใู ช้บริการทราบและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้ส�ำนักหอสมุดฯ ตลอดจนสร้างให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และมีความเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ โดยจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ในรูปแบบต่างๆ แก่บคุ ลากรภายในและภายนอก
องค์กร ทั้งจากภาครัฐ เอกชนสถาบันอุดมศึกษาและประชาชน ผลการด�ำเนินการ จ�ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 นิทรรศการเรื่อง “ตามรอยพ่อ อย่างพอพียง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 20 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 2 กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2557
ครั้งที่ 3 นิทรรศการเรื่อง “สมุนไพรก้าวไกลไปกับ OTOP” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 30
		
มิถุนายน 2557
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ครั้งที่ 4 นิทรรศการเรื่อง “พระเกียรติคุณเกริกไกรในสากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 29 สิงหาคม 2557
ครั้งที่ 5 นิทรรศการเรื่อง “กินดื่มดี มีรายได้” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2557
2.2.6 งานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
ปัจจุบัน ศปว. มีหน่วยงานสมาชิกในเครือข่ายสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 29 หน่วยงาน
ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการท�ำกิจกรรมและให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป หน่วยงานสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานสังกัดกระทรวง หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพเฉพาะ 2 หน่วยงาน โดยมีส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างสมาชิก
ในเครือข่าย ผลการปฏิบัติงาน แบ่งตามภารกิจ มีดังนี้
1. ศปว. มีการประชุมหารือร่วมกัน จ�ำนวน 2 ครั้ง  ดังนี้
1.1 ประชุมคณะท�ำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ครัง้ ที่ 1/2557 เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
1.2 ประชุมคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 เพื่อ
      สร้างความเข้มแข็งด้านบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มากขึน้ เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2. ปรับปรุงท�ำเนียบแหล่งบริการสารสนเทศ ศปว. จ�ำนวน 29 หน่วยงาน                 
3. สรุปข้อมูลจากแบบส�ำรวจสถานภาพห้องสมุดเฉพาะ ภายใต้เครือข่าย ศปว. จ�ำนวน 29 หน่วยงาน          
4. พัฒนาเว็บไซต์ ศปว. www.scitech.in.th โดยเพิ่มข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ศปว. ดังนี้
    4.1 รายชื่อสมาชิกเครือข่าย ศปว. จ�ำนวน 29 หน่วยงาน
    4.2 รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ของสมาชิกเครือข่าย ศปว.
    4.3 เพิ่มรูปภาพการประชุมคณะท�ำงาน ศปว. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 พร้อมการบรรยายภาพการประชุมฯ
    4.4 เพิ่มข้อมูลท�ำเนียบแหล่งบริการสารสนเทศ ศปว.
5. ปรับปรุงรายชื่อผู้แทนคณะท�ำงาน ศปว. ให้เป็นปัจจุบัน
6. ปรับปรุงค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน ศปว. ปี 2557
7. จัดส่งค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน ศปว. ให้สมาชิกเครือข่าย ศปว. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สร.) จัดให้มงี านบริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศครอบคลุมทรัพยากร
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพ
การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่นักวิเคราะห์วิจัย ผู้ประกอบการจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา และประชาชน
ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
2.3.1 ด้านการบริการการใช้ประโยชน์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) บริการค้นเรื่องทางวิชาการ
		
เป็นบริการช่วยการค้นคว้าข้อมูลตามค�ำขอ ช่องทางการขอรับบริการค้นเรื่อง จ�ำนวน (เรื่อง)
ที่จัดขึ้นส�ำหรับผู้ขอรับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการด้วย ติดต่อด้วยตนเอง
1,759
ตนเอง ทางโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เอกสารที่ให้บริการ ติดต่อทางโทรศัพท์
41
ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารสาระสังเขป วารสารวิชาการ ติดต่อทางอีเมล
9
เอกสารภาษาไทย เอกสารสิทธิบตั ร เอกสารมาตรฐาน เอกสาร
รวม
1,809
ทางการค้า ฯลฯ
2) บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (Selective Dissemination of Information
Service : SDI) (http://siweb.dss.go.th/sdi/)
		
เป็นบริการติดตามสารสนเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศฉบับใหม่ล่าสุดได้แก่ วารสารวิชาการ วารสาร
สาระสังเขป และฐานข้อมูลต่างๆ ที่ส�ำนักหอสมุดฯ บอกรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ขอรับบริการติดตามสารสนเทศ
ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวเรื่องที่คัดเลือกและขอบข่ายที่ผู้ขอรับบริการก�ำหนด

ในปี 2557 มีผขู้ อรับบริการ SDI จากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม สรุปได้ดงั นี้
ล�ำดับที่
รายการ
จ�ำนวน
1
จ�ำนวนผู้ขอรับบริการ
20 ราย
SDI
2
หัวเรื่อง/ค�ำค้นที่ใช้ในการ 90 เรื่อง เช่น
ติดตาม
• Microbiology
• Cleaning and detergent
• Biochar, Wastewater treatment
• Paper
• Rubber
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ล�ำดับที่
รายการ
3
แหล่งที่ใช้ในการติดตาม

4

ติดต่อขอใช้บริการ
เอกสาร ฉบับเต็ม

จ�ำนวน
1. ฐานข้อมูล ScienceDirect (18 ราย)
2. หน้าสารบัญวารสาร (4 ราย) ได้แก่
1) Plastics, Rubber and Composites Processing and Applications
2) International Polymer Science and Technology
3) Journal of Agricultural and Food Chemistry
4) Appita Journal
5) Tappi Journal
6) Paper 360
7) Pulp & Paper International
8) Metal Finishing
17 เรื่อง ได้แก่
1) Development of technology for polyethylene pipes of increased working
pressure
2) Investigation of the temperature dependences of the resistance of cross
linked polyethylene matrics to tearing by a reinforcing element
3) Analysis of the cost effectiveness of heating system manufactured from
crosslinked polyethylene
4) Production of cellulose nanofibers and their applications
5) Comparative assessment of the possibility of using gel fraction and network
density indices to characterize the degree of crosslinking and the service prop
erties of radia polyethylene for cable insulation
6) Wood plastic composite using cellulose nanofiber technique
7) Elastic hysteresis properties of dynamic thermoplastic elastomers modified
with a nanofiller
8) Effect of an inorganic filler on the properties of polyethylene
9) Role of calcium carbonate morphology on thermal and mechanical properties
of HDPE
10) Sisal fibre/polypropylene composites modified with carboxyl terminated hyper
11) Microcrystalline cellulose (MCC) as green multifunctional additive (MFA) in
emulsion styrene butadiene rubber based high silica compound
12) Genetic mapping of quantitative trait loci controlling growth and wood qual
ity traits in Eucalyptus grandis using maternal half-sib family and RAPD markets
13) Marker-based quantitative genetics in the wild? : the heritability and genetic
correlation of chemical defenses in Eucalyptus
14) Genetic diversity among four Eucalyptus species Zmyrtaceae based on random
amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis
15) DNA fingerprinting of Eucalyptus clones using microsatellite markets
16) Sensory, physical and chemical properties of canned peaches
17) ISO 5636-3:2013 Paper and board -- Determination of air permeance (medium
range) -- Part 3: Bendtsen method
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3) บริการแนะน�ำการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นการแนะน�ำแหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการหรือเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่
ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนะน�ำเว็บไซต์ที่ส�ำคัญและบริการต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2557 ได้จัดกิจกรรมโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วิจัยและพัฒนา “การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จ�ำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐและภาค
เอกชน จ�ำนวน 104 คน
2.3.2 ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ติดตามและเผยแพร่สารสนเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 วารสาร
- คัดเลือกบทความที่น่าสนใจเพื่อท�ำดรรชนีวารสาร
จ�ำนวน 600 เรื่อง
- คัดเลือกบทความ/อ่านวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง
จ�ำนวน 210 เรื่อง
- ติดประกาศบทความที่น่าสนใจ
จ�ำนวน 79 เรื่อง
 สิทธิบัตร
- อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรและจัดจ�ำแนก
จ�ำนวน 111 เรื่อง
- อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรที่น่าสนใจ
จ�ำนวน
6 เรื่อง
 มาตรฐาน
- คัดเลือกเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่น่าสนใจ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จ�ำนวน 267 เรื่อง
2) รวบรวมและประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน
- จัดท�ำแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
จ�ำนวน 12 เรื่อง
3) คัดเลือกเพื่อเผยแพร่และจัดท�ำฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องบน website
3.1) ฐานข้อมูลสิทธิบตั รเฉพาะเรือ่ ง (Patent Files) (http://siweb.dss.go.th/patent/pat_file/pat_file_
list.asp) เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องจากเอกสารสิทธิบัตร จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2557 รวม
ทั้งหมด 228 เรื่อง 2,982 ระเบียน โดยในปี 2557 ด�ำเนินการได้ 12 เรื่อง 111 ระเบียน ดังนี้
1) Edible chopsticks (6 ระเบียน)
2) Edible toothpick (8 ระเบียน)
3) Useful products and nutrients from water hyacinth (8 ระเบียน)
4) Motorcycle safety helmet with lighting system (14 ระเบียน)
5) Tea pouch and bag packages (9 ระเบียน)
6) Smoked fish products (8 ระเบียน)
7) Anti-hair loss shampoo (10 ระเบียน)
8) Vibration test apparatus (15 ระเบียน)
9) Method for determination of nitrosamines (7 ระเบียน)
10) Alarm disc brake lock (8 ระเบียน)
11) Ginger extract (8 ระเบียน)
12) Curcuma extract (10 ระเบียน)
โดยมีสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง ผ่านทาง Internet จ�ำนวน 957 ครั้ง
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3.2) ฐานข้อมูลแนะน�ำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ (Patent gallery) (http://siweb.dss.go.th/patent/gallery/gallery_list.asp) เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากเอกสารสิทธิบัตรประเทศต่างๆ จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูล
จนถึงกันยายน 2557 รวมทั้งหมด 294 เรื่อง โดยในปี 2557 ด�ำเนินการได้ 6 เรื่อง ดังนี้
1) การผลิตสีแดงธรรมชาติด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแครอท
2) วิธีการผลิตกาวน�้ำลดการปลดปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์
3) หมวกนิรภัยเสริมออกซิเจน
4) ไม้จิ้มฟัน/ไม้เสียบอาหารบริโภคได้
5) ปากกาลบได้
6) เฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงานเคลือบสารต้านจุลชีพ
โดยมีสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแนะน�ำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ ผ่านทาง Internet จ�ำนวน 4,666 ครั้ง

3.3) ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ (http://siweb.dss.go.th/article/) เป็นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมบทความทีน่ า่
สนใจเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกบทความจากวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ
และจัดท�ำบทคัดย่อเป็นภาษาไทย จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2557 มีทั้งหมด 1,694 เรื่อง โดยในปี 2557
ด�ำเนินการได้ 22 เรื่อง ดังนี้
1) การสังเคราะห์และการคืนสภาพสารดูดซับชนิดแคลเซียมออกไซด์ที่ได้จากเศษเปลือกไข่ไก่เพื่อใช้
			ส�ำหรับดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น
2) การตรวจจับและวิเคราะห์เชิงปริมาณบิสฟีนอลเอและบิสฟีนอลเอสทีมีปริมาณน้อยในตัวอย่าง
กระดาษด้วยวิธีไพโรไลซิส-โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส/สเปกโทรเมตรีแบบมวล
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3) การตรวจจับในปริมาณน้อยและการบ่งชี้สารระเบิดที่มีหมู่ไนโตรด้วยสเปกโทรสโคปีแบบขยาย
		 สัญญาณรามาน
4) บิสฟีนอลเอส (สารทีมโี ครงสร้างคล้ายบิสฟีนอล) ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆ รวมทัง้ กระดาษธนบัตร
		 และความสัมพันธ์กับสารตกค้างบิสฟีนอลเอ
5) ไบโอฟิล์มในน�้ำดื่ม : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
6) ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในห้องปฏิบัติการ
7) การเปรียบเทียบคลังข้อมูลสารเคมีระหว่างรายชือ่ สารเคมีจากวัสดุสมั ผัสอาหารและรายชือ่ สารเคมี
		 อันตราย
8) กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิดสารกึ่งตัวน�ำโลหะออกไซด์
9) ผลของเมทริกซ์อาหารต่อการรับรูค้ วามเค็ม - ความเกีย่ วข้องกับการลดปริมาณเกลือโซเดียมในอาหาร
10) วิธีขั้นสูงในการควบคุมการเผาไหม้
11) การพัฒนาแนวทางไปสู่การใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไดซัลไฟด์
12) การตรวจหาสารเมลามีนด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
13) แนวทางครัง้ แรกในการวิเคราะห์นำ�้ มันบริโภคได้ในผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชน�ำ้ มันโดยใช้แอลฟา-ไพนีน
14) ปริมาณบิสฟีนอลเอในกระดาษความร้อน
15) ปริมาณของคาเฟอีนและกรดคลอโรเจนิกที่หลากหลายในเครื่องดื่มกาแฟหลายประเภท : รู้หรือ
		 ไม่ว่าเราก�ำลังได้รับคาเฟอีนไปเท่าไรแล้ว
16) การเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากต้นมะเขือเทศหลังเก็บเกี่ยวแล้วที่เป็นส่วนของพอลิแซคคาไรด์และ
		 บริโภคไม่ได้ให้เป็นกรดลีวูลินิกอย่างรวดเร็วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
17) ปริมาณบิสฟีนอลเอในอาหารกระป๋องที่ผลิตภายในประเทศและน�ำเข้าของประเทศญี่ปุ่น
18) แนวโน้มในการใช้สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแบบแอคทีฟ : บทวิจารณ์
19) ผลของน�้ำมันพืชที่ใช้ทอดต่อการเกิดอะคริลาไมด์ในมันเทศแผ่นทอดกรอบ
20) OSHA ปรับปรุงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี
21) กฎเกณฑ์ 6 ข้อ ส�ำหรับข้ออ้างสิทธิ์ของเครื่องส�ำอาง
22) การประเมินวิธีทดสอบความเสถียรของวัสดุยืดหยุ่นกันรั่ว
โดยมีสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ ผ่านทาง Internet จ�ำนวน 3,470 ครั้ง
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3.4) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (http://siweb.dss.go.th/compiled/) เป็นฐานข้อมูล
บรรณานุกรมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยก�ำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้ หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถ
ติดตามเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้จากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน
2557 มีทั้งหมด 59 เรื่อง 5,178 ระเบียน โดยในปี 2557 ด�ำเนินการได้ 12 เรื่อง 488 ระเบียน ดังนี้
1) CF 48 : Bamboo sheet products (ผลิตภัณฑ์หน่อไม้) (51 ระเบียน)
2) CF 49 : Germinated brown rice (ข้าวกล้องงอก) (91 ระเบียน)
3) CF 50 : Weaving and production process (เสื่อกก : การทอและการแปรรูป) (24 ระเบียน)
4) CF 51 : Pickled fish (ปลาส้ม) (22 ระเบียน)
5) CF 52 : Mulberry tea (ชาใบหม่อน) (20 ระเบียน)
6) CF 53 : Textile dyeing (การย้อมสีผ้า) (40 ระเบียน)
7) CF 54 : Wastewater treatment from textile dyeing (การบ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อม)
		
(38 ระเบียน)
8) CF 55 : Shrimp paste products (ผลิตภัณฑ์กะปิ) (34 ระเบียน)
9) CF 56 : Mineral water (น�้ำแร่) (22 ระเบียน)
10) CF 57 : Bird’s nest : healthy drink (รังนก) (37 ระเบียน)
11) CF 58 : Salted egg (ไข่เค็ม) (41 ระเบียน)
12) CF 59 : Coconut oil and product (น�้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์) (68 ระเบียน)
โดยมีสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ผ่านทาง Internet จ�ำนวน 547 ครั้ง

3.5) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
(http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp) เป็น
ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในปัจจุบันและเรียบเรียง
ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายแก่การท�ำความเข้าใจ เพื่อการเข้าถึง
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างสะดวก
พร้อมใช้ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่ใช้อ้างอิง
ในการเรียบเรียง โดยจัดท�ำเป็นแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อม
ใช้ (Information repackaging file) เพื่อให้บริการติดตาม
เอกสารอ้างอิง ข้อมูลในฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อม
ใช้จนถึงกันยายน 2557 มีจ�ำนวน 32 เรื่อง
โดยมีสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ ผ่านทาง Internet จ�ำนวน 335 ครั้ง
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.6) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://siweb.dss.
go.th/standard/rachakitja/show_list_kitja.asp) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่น่าสนใจของ
ไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกจากราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา และประเภท ง ฉบับ
ประกาศและงานทัว่ ไป เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึง
กันยายน 2557 มีทั้งหมด 3,053 เรื่อง โดยในปี 2557 ด�ำเนินการได้ 267 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้
1) การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน (มกษ. 5906 - 2556)
2) การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ (มกษ. 9040 - 2556)
3) แนวทางการจัดท�ำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ (มอก. 10013 - 2556 (ISO/TR 10013 : 20001))
4) น�้ำผึ้ง (มกษ. 8003 - 2556)
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง ก�ำหนดลักษณะและคุณภาพของน�ำ้ มันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
6) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก�ำหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2557
7) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณ
		 สารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บน
		 ฉลากน�้ำนมโคสด และน�้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์
9) ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง แบบบัญชีรายชือ่ สารเคมีอนั ตรายและรายละเอียด
		 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
10) แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อขึ้นรูป (มอก. 298 - 2556)
11) ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารส�ำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 ส�ำหรับการอุ่นครั้งเดียว
		 (มอก. 2493 เล่ม 2 - 2556)
12) ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
		 เลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557
โดยมีสถิตผิ ใู้ ช้บริการฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของไทยฯ ผ่านทาง Internet จ�ำนวน 42,376 ครัง้
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3.7) ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th/information) เป็นฐานข้อมูลรวบรวม
ค�ำถามจากเรื่องที่มีผู้สนใจค้นคว้าพร้อมค�ำตอบ และระบุแหล่งอ้างอิง/รายการเอกสารที่สืบค้นได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถ
ขอรับบริการเอกสารฉบับเต็มของรายการเอกสารอ้างอิงได้
นอกจากนีย้ งั ได้จดั ท�ำเป็นส่วนของ “ค�ำถามนีม้ คี ำ� ตอบ” ซึง่ เป็นการรวบรวมค�ำถาม-ค�ำตอบจากผูข้ อรับบริการ
น�ำเสนอเนื้อหาค�ำตอบโดยย่อพร้อมระบุเอกสารที่ได้เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นต่อไป จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึง
กันยายน 2557 มีทั้งหมด 707 เรื่อง โดยในปี 2557 ด�ำเนินการได้ 120 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้
1) Green Label หรือ ฉลากเขียว คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?
2) Lipoic acid มีคุณสมบัติอย่างไร?
3) กระจกนิรภัยเทมเปอร์มีคุณสมบัติอย่างไร?		
4) การผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติกด้วยวิธี Pyrolysis มีขั้นตอนอย่างไร?
5) การระเบิดจากอนุภาคฝุ่นที่เผาไหม้ได้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีสาเหตุมาจากอะไร?
6) ค่า LD 50 และ ค่า TLV ของสารเคมี คืออะไร?
7) คุณสมบัติเด่นของถ่านชีวภาพมีอะไรบ้าง?
8) ตัวอย่างผักและผลไม้ที่ช่วยในการล้างพิษ
9) เทคนิคในการท�ำจีเอ็มโอ มีวิธีอย่างไรอย่างไรบ้าง?
10) วิธีก�ำจัดโลหะหนักในน�้ำเสียจากอุตสาหกรรม มีวิธีการอย่างไรบ้าง?
โดยมี ส ถิ ติ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล บริ ก ารค้ น เรื่ อ งบนเว็ บ ไซต์ : ค� ำ ถามนี้ มี ค� ำ ตอบ ผ่ า นทาง Internet
จ�ำนวน 69,242 ครั้ง

3.8 ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
(http://siweb.dss.go.th/reuse/) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เช่น
เซรามิก แก้ว ยาง กระดาษ และการน�ำไปใช้ประโยชน์ เพือ่ เป็น
แหล่งข้อมูลใน การศึกษาค้นคว้าแก่นกั วิจยั ผูป้ ระกอบการ และ
กระตุ้นให้มีการน�ำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มมูลค่า
ของวัสดุเหลือทิง้ และลดปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากวัสดุเหลือ
ทิ้ง โดยคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารสิทธิบัตร
บทความจากวารสาร และน�ำมาจัดท�ำบทคัดย่อ จ�ำนวนข้อมูล
ในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2557 มีทั้งหมด 336 เรื่อง โดยในปี 2557 ด�ำเนินการได้ 6 เรื่อง ดังนี้
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1) วิธีก�ำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากเส้นใยในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ
2) กระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลจากลิกนินและวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
3) การผลิตโพลิเมอร์คอมโพสิตจากการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์
4) วิธีการผลิตทรายเทียมจากเศษแก้ว ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วและเซรามิก
5) วัสดุไนลอนรีไซเคิลส�ำหรับใช้ในระบบท�ำความเย็น
6) กระดาษแข็งจากเส้นใยรีไซเคิล
โดยมีสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม ผ่านทาง Internet จ�ำนวน 734 ครั้ง
4) การจัดท�ำสาระสังเขป
1) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทย/บทความวิชาการด้านอาหาร
2) จัดท�ำสาระสังเขปบทความที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ 		
เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
3) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทยของข้อมูลสาระสังเขปเกี่ยวกับ
วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
5) สถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผ่านทาง Internet
ฐานข้อมูล
1) ฐ านข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
2) ฐานข้อมูลแนะน�ำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ

4,666

3) ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ

3,470

4) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง

547

5) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้

335

6) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (จากราชกิจจานุเบกษา)
7) ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ : ค�ำถามนี้มีค�ำตอบ
8) ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
รวม
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จ�ำนวน (ครั้ง)
957

42,376
69,242
734
122,327

35 เรื่อง
22 เรือ่ ง
6 เรื่อง
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2.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒ
ั นาบริการในรูปแบบต่างๆ บนเว็บไซต์สำ� นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สท.) (http://siweb.dss.go.th) เพื่อให้บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และผู้ใช้บริการจาก
ภายนอกสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทางศูนย์ฯ จึงได้น�ำสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ มาจัดท�ำให้อยู่ในรูป
แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบจัดเก็บและการเข้าถึง เพื่อให้บริการผ่านทางเครือข่าย Internet และ Intranet ด�ำเนิน
การบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ให้รองรับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ และการบริการข้อมูลผ่าน Internet อีกทั้งพัฒนาเว็บไซต์/ ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน สท.
และเพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ของ วศ. นอกจากนี้ยังปรับปรุงรูปแบบและการเข้าถึงสารสนเทศให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
2.4.1 รายละเอียดฐานข้อมูลที่พัฒนา
จากที่ผ่านมาจนถึงปี 2557 ส�ำนักหอสมุดฯ มีการพัฒนาฐานข้อมูลจ�ำนวนกว่า 50 ฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้บริการได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนารูปแบบการสืบค้นและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขึ้นใหม่ โดยจ�ำแนกเป็น 9
ประเภทฐานข้อมูลดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดฐานข้อมูลแยกตามประเภท
ประเภทฐานข้อมูล

รายละเอียดฐานข้อมูล


ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
สิ่งพิมพ์ สท.

เป็นฐานข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ รวบรวมบรรณานุกรมของสารสนเทศทุกประเภท
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในส�ำนักหอสมุดฯ หากสนใจต้องการขอส�ำเนา
เอกสารสามารถติดต่อขอรับบริการได้
1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
1.3 ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
1.4 ฐานข้อมูล Compiled File
1.5 ฐานข้อมูลวารสารอภินันทนาการ


ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1 ฐานข้อมูล Patent Glossary
2.2 ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร (Patent File)
2.3 ฐานข้อมูล Thai’s Foreign Patent
2.4 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีน่าสนใจ (Patent Gallery)


ฐานข้อมูลมาตรฐาน

เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อก�ำหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ อาทิ Codex, EPA Test Method และ NFPA รวมถึงข้อมูลประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 ฐานข้อมูลดรรชนีมาตรฐานอาหาร ของ Codex alimentarius
3.2 ฐานข้อมูลวิธีทดสอบ (EPA Test Methods) ใน Code of Federal
Regulations (CFR)
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.3 ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่มีในข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
3.4 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.5 ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (NFPA standard)
3.6 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard Collection)
3.7 ฐานข้อมูล Thai Chemical Directory


ฐานข้อมูลเครือข่าย

เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
4.1 ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.2 ฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4.3 ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
4.4 เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)


ฐานข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มของ วศ.

เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมบทความและเอกสารต่างๆ ที่เรียบเรียง
ขึน้ โดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละวิทยาการใหม่ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
5.2 ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัยและเอกสารประเมินผลงานวิชาการ
ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3 ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ ข้อมูล
จาก วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ บทความวิทยุกระจายเสียง และ
ข่าวสารราชการของ วศ.
5.4 ฐานข้อมูลเทคโนโลยี วศ. เพื่อชุมชน
5.5 ฐานข้อมูล e-book
5.6 ฐานข้อมูล e-scan


เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศด้าน
ฐานข้อมูลแนะน�ำแหล่งข้อมูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ อาทิ สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิศวกรรม
จากเว็บไซต์
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์เฉพาะทางในประเทศไทย
6.1 ฐานข้อมูล Science Category
6.2 ฐานข้อมูลหน่วยงานผู้ผลิตและจ�ำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ ว. และ ท.
ในประเทศ
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ฐานข้อมูลกิจกรรมพิเศษ

เป็นฐานข้อ มูล ที่จัด ท� ำ ขึ้นเพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พระราชกรณี ย กิ จ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และ
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาต่างๆ เนือ่ งในวโรกาสส�ำคัญต่างๆ รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับบุคคล
ส�ำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1 ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
7.2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
7.3 เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
7.4 เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย ฉลองสมโภช 200 ปี รัชกาลที่ 4
7.5 เว็บไซต์มูลนิธิ ดร.ตั้ว ลพานุกรม


ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของ วศ.

เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของ วศ. ทั้งที่ใช้ภายใน วศ. และ
ให้บริการแก่ลูกค้า
8.1 ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2008
8.2 ฐานข้อมูลพัฒนาศักยภาพ IT ของบุคลากร วศ.
8.3 ฐานข้อมูล Learning Organization
8.4 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และ ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
8.5 ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากร
8.6 ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
8.7 ฐานข้อมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
8.8 ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
8.9 ฐานข้อมูลแบบส�ำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
8.10 ระบบ Ask a Librarian
8.11 เว็บไซต์ Intranet สท.
8.12 เว็บไซต์ Intranet ฟว.
8.13 ฐานข้อมูลเครือข่ายนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ (SPIN : Service &
Product Innovation Network)
8.14 เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว
8.15 เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
8.16 เว็บไซต์ OTOP (โครงการตาม Value Chain วศ.)
8.17 ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า
9.1 ฐานข้อมูล REACH WATCH
9.2 ฐานข้อมูลวัดสุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
9.3 ฐานข้อมูลสารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี

2.4.2 งานพัฒนา/ ปรับปรุงฐานข้อมูล
ในปี 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนา/ ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจของ วศ. (ประเภทที่ 8)
จ�ำนวน 2 ฐานดังนี้
1) ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
		
จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นออนไลน์ที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและบริการข้อมูล
เกี่ยวกับ OTOP ให้แก่ประชาชน

2) ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ (การประมวลสถิติการใช้สารสนเทศ)
		
จัดท�ำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจ�ำนวนบทความที่มีผู้ใช้มาขอใช้บริการ น�ำมาประมวลผลและจัดท�ำเป็นสถิติการใช้
เพื่อน�ำมารายงานผล KPI ของส�ำนักฯ
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นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเว็บเพจ/โครงสร้างฐานข้อมูล/เว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th อีกจ�ำนวน 20 ฐาน/
เว็บไซต์ แยกตามประเภทฐานข้อมูล ดังนี้
ประเภทฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล/ เว็บไซต์


ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ สท.

- ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
- ฐานข้อมูล Compiled File


ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

- ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร (Patent File)


ฐานข้อมูลมาตรฐาน

- ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่มีในข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard Collection)


ฐานข้อมูลเครือข่าย

- เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)


ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วศ.

ฐานข้อมูลแนะน�ำแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์

ฐานข้อมูลกิจกรรมพิเศษ

ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน ภารกิจของ วศ.

- ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ฐานข้อมูล e-book
- ฐานข้อมูล e-scan
- ฐานข้อมูล Science Category
- ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
- ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2008
- ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากรของ สท.
- ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
- ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และ ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
- ฐานข้อมูลแบบสำ�รวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
- ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
- เว็บไซต์ Intranet สท.
- เว็บไซต์ OTOP
- ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
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2.4.3 งานบริการ/งานตามภารกิจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2557 สรุปได้ดังนี้
1) บริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย
1.1) การเข้าถึงบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th)
261,032
1.2) เผยแพร่รายชื่อเอกสารใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
12
1.3) ปรับปรุงและน�ำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง
319
1.4) ปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างเว็บไซต์
461
2) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
2.1) เพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
		 • เผยแพร่สารสนเทศทันสมัยผ่านเว็บไซต์
719
		 • เพิ่มข้อมูลและค�ำส�ำคัญในฐานข้อมูล STKC
101
		 • เพิ่มข้อมูล/ค�ำส�ำคัญในฐานข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
		
o บทความวิทยุกระจายเสียง
12
		
o บทความ สาระน่ารู้
18
		
o บทความวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
41
		
o วารสารผลงานวิชาการ Bulletin of Applied Sciences
15
2.2) จัดท�ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
		 • บทความวิทยุกระจายเสียง
12
		 • วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
41
		 • Download e-book
621
3) งานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร วศ. และ สท.
5
3.1) การบันทึกข้อมูลลงระบบจัดการเอกสาร ISO 9001:2008
3.2) การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลบันทึกการลงพื้นที่ OTOP
3.3) การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก
3.4) การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลบันทึกการลงพื้นที่ OTOP รายส�ำนัก
3.5) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น
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คน
ครั้ง
เรื่อง
ครั้ง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ครั้ง

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

3,486

6,010 11,049

4,806

1,304

มิ.ย.
5,428

1,704

ส.ค.
4,450

2,497

ก.ย.

9,612 12,239 11,331

7,159

1,743

ก.ค.

79,609

53,158

19,457

รวมทั้งสิ้น

คิด%

26,451 49.8

33,701 173.2

เพิ่มขึ้น

504,529

2553 21,876 45,755 37,416 41,970 51,606 29,374 17,874 31,093 61,711 50,367 51,932 63,555

31,025 43,119 34,009 35,109 33,902 29,121 18,102 30,979 61,554 43,011 43,818 39,415 443,164 -123,921 -21.9

หมายเหตุ :
*** การนับตัวเลขสถิติ ใช้ Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออก
ไปเกินกว่า 20 นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุกๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์

17.3

2556

83,811

26,931 44,799 40,693 42,117 51,806 34,369 20,641 47,577 82,579 62,478 62,492 50,603 567,085

2555

-4.2

26,344 42,407 28,311 34,659 35,488 22,576 14,177 43,264 67,460 45,175 61,606 61,807 483,274 -21,255

-2.7

2554

-13,897

9.4

518,426

2552 21,498 49,431 36,852 46,547 44,253 27,037 20,701 44,020 67,987 55,424 57,032 47,644

44,354

474,072 142,435 42.9

2551 18,618 47,062 33,431 40,614 42,716 24,000 17,934 33,590 59,043 49,185 56,013 51,866

331,637 149,992 82.6

6,565

3,918

4,018

944

พ.ค.

2550 14,942 27,372 19,869 22,577 21,544 12,614 11,342 19,758 38,831 49,099 49,615 44,074

5,646

3,941

1,307

เม.ย.

181,645 102,036 128.2

5,019

4,528

2,597

มี.ค.

5,150 11,649 18,369 25,705 33,713 24,699

3,346

4,974

2549

4,953

4,692

3,000

3,187

1,625

ก.พ.

2548

3,527

1,460

ม.ค.

2,448

2,059

ธ.ค.

2547

1,270

พ.ย.

947

ต.ค.

2546

ปี

ตารางแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์สำ�นักหอสมุดฯ ปี 2546-2556

รายงานประจำ�ปี 2557
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กราฟแสดงสถิติจ�ำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th ตั้งแต่ปี 2546-2556

ตารางแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส�ำนักหอสมุดฯ ปีงบประมาณ 2557
ปี

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้ง
สิ้น

2557 18,556 30,235 18,818 22,485 22,760 19,068 20,900 20,900 21,466 23,878 19,540 25,024 263,630

หมายเหตุ :
*** เนื่องจากในปี 2557 เปลี่ยนเงื่อนไขในการนับตัวเลขสถิติ โดยใช้ Unique IP คือ นับจ�ำนวน IP Address ของผู้ใช้
บริการที่ไม่ซ�้ำกันในช่วงเวลา 1 วัน
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3

โครงการ/กิจกรรม
3.1 โครงการพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
3.2 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 งานกิจกรรมและนิทรรศการ
3.3.1 นิทรรศการหมุนเวียน
3.3.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท.
3.3.3 กิจกรรมศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำ�ปี 2557

3.1 โครงการพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักการและเหตุผล
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงและการน�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
2547- 2554 ภายใต้ “ชุดโครงการเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ” เพื่อสาน
ต่องานจากโครงการดังกล่าวให้สามารถเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด และมีผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การศึกษา วิจัยและพัฒนามากขึ้น ส�ำนักหอสมุดฯ จึงจัดท�ำชุดโครงการ “โครงการพัฒนา
คลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล” เพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทมี่ งุ่ เน้นการจัดหาทรัพยากรตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และการสร้างความร่วมมือกับหน่วย
งานทีม่ ภี ารกิจการให้บริการทีค่ ล้ายคลึงกัน เน้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ด�ำเนินการอนุรกั ษ์สงิ่ พิมพ์ทงั้ เชิงกายภาพ
และอิเล็กทรอนิกส์ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนานมากขึน้ รองรับการให้บริการในลักษณะของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วม
กันและขยายการบริการสู่ประชาคมอาเซียนด้วยสารสนเทศภาคภาษาอังกฤษ ดังนั้น ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดท�ำ “โครงการพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล” ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในประเทศ
2. โครงการที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. โครงการที่ 3 : บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โครงการที่ 4 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มหี น่วยงานกลางระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการความรูอ้ ย่าง
สมดุลทั้งการผลิต (Knowledge production) การเผยแพร่ (Knowledge diffusion) และการใช้ความรู้ (Knowledge
utilization)
2. เพื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยบริการ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และขยายผลสู่การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของหน่วย
งานภายในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ�้ำซ้อนด้านการจัดหาและประหยัดงบ
ประมาณของรัฐ
3. เพือ่ สนับสนุนงานด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนการเรียน
การสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา
งบประมาณ  2,149,200.-บาท  
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กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์/ได้รับบริการของงาน/โครงการ
 ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรม การค้า และธุรกิจชุมชน
 ผู้วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชน
 นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
 หน่วยงานภาครัฐ : ห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในประเทศ
1.1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์องค์กร
(Library collection) และบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งบริการ
สารสนเทศทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน
1.1.1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์องค์กร
432 เล่ม
1.1.2) บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งบริการสารสนเทศทั้งภายใน
111 หน่วยงาน
ประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน
1.2) จัดท�ำสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
1.2.1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มตามความต้องการของผู้ใช้
100 ระเบียน
1.2.2) เพิ่มข้อมูลหน้าปก/สารบัญและดรรชนีของสิ่งพิมพ์ทั่วไปในฐานข้อมูล
602/4,235 เล่ม/ภาพ
บรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-Public catalog)
1.2.3) หน้าสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน
6,358 เรื่อง
1.2.4) กฤตภาคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
840 ระเบียน
1.3) อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.1) รวบรวม จัดท�ำ และตรวจสอบบัญชีรายชื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งผลิตในรูปดิจิทัล
788 เล่ม
1.3.2) รวบรวม ตรวจสอบ การส่งสิ่งพิมพ์เพื่อ Digitize /ตรวจรับ
496,067 หน้า
1.3.3) บ�ำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการเย็บ
713 เล่ม
เล่ม/อบ/ เข้าตู้แช่แข็ง
2) เพิม่ ศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ยการ ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2.1) พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
2.1.1) จัดเก็บสารสนเทศในรูปดิจิทัล และการจัดท�ำ e-Book, e-Journal
352/86,044 เล่ม/หน้า
2.1.2) การจัดเก็บ e-Book จากฐานข้อมูลออนไลน์ และการซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล
200 เล่ม
2.1.3) การจัดเก็บบทความ (e-Journal)
7,115 เรื่อง
ค�ำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 280/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557
จ�ำนวนทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน โดยมี 11 หน่วยงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มว. สทอภ. พว. อพวช. สนช. สทน. สวทน. สซ. สสนก. สคร. และ ศลช.
1

44

รายงานประจำ�ปี 2557

2.2) ฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.3) ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200 เรื่อง
1,220 เรือ่ ง

3) บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1) พัฒนางานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.1) บริการข้อมูล ข่าวสารทันสมัยหอสมุดฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
50/160 ครั้ง/คน
3.1.2) บริการน�ำส่งสารสนเทศตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
299 เรื่อง
         (Fast Document Delivery Service)
3.2) สร้างความร่วมมือกับแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
113 เรื่อง
บริการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ : บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สิ่งพิมพ์ทุก
ประเภท
3.3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ : ปรับปรุงข้อมูล ใน
2 สาขา
ฐานข้อมูล ได้แก่ ยาง และพลาสติก
3.4) บริการสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น บริการ SDI
938 เรื่อง
3.5) ขยายฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา
3/104 ครั้ง/คน
4) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4.1) การจัดท�ำดรรชนี และสาระสังเขปภาษาอังกฤษ
273 เรื่อง
      (Indexing and Abstracting in English)
4.2) จัดท�ำสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษในรูปดิจิทัล
257 เรื่อง
4.3) การผลิตสื่อเผยแพร่ดรรชนีและสาระสังเขป (2 ภาษา: ไทย-อังกฤษ) ได้แก่
1 เล่ม
Abstracts of Food and Agro - Industry from Thai periodicals Vol.1
(บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร เล่มที่ 1)
สรุปผลการด�ำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ S-curve ของ วศ. ได้ผลการด�ำเนินอยู่ในระดับ
ร้อยละ 100 และผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับร้อยละ 97.37 ดังนี้
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเฉพาะด้าน สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะมีแหล่งสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่รวบรวมและบริหารจัดการสารสนเทศเหล่านี้ไว้ให้ ท�ำให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูล
ความรู้ข่าวสารและความก้าวหน้าของวิทยาการ ส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และท�ำความเข้าใจหรือใช้ปฏิบัติงาน
ได้ทุกเวลา  ทุกโอกาส และทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยยังสามารถน�ำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในลักษณะ
สหศึกษาวิทยาการอีกด้วย
2. ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนการผลิตในการน�ำเข้าข้อมูลสารสนเทศทาง
เทคนิคจากต่างประเทศ ส�ำหรับการด�ำเนินการด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต และข้อมูล ข่าวสารทางเทคนิค
ที่ติดตามน�ำมาบริการ รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมทางการค้า  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาง
เทคนิคต่างๆ จากสหภาพยุโรป หรือตลาดการค้าโลกได้
3. ข้อมูลความรู้ที่เผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ที่จัดท�ำขึ้น จะช่วยให้นักเรียน ครู อาจารย์ ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรูน้ อกระบบและการศึกษาต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ได้ ในการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้เท่าทันความก้าวหน้าของ
วิทยาการ รวมถึงเพิ่มความตระหนักในความส�ำคัญ และจ�ำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นรากฐานของ
ประเทศ สามารถน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ แก้ไขข้อขัดแย้งและการรักษาความสงบสุขของสังคมได้
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3.2 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

: การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะที่เป็นแหล่ง
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมให้มกี ารน�ำข้อมูลความรูท้ างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ จึงได้จดั ให้มกี จิ กรรม การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาขึ้น โดยเป็นการแนะน�ำแหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ
วิธีการหรือเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนะน�ำเว็บไซต์ที่ส�ำคัญ
และบริการต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติงานที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา 
ผลการด�ำเนินการจัดกิจกรรมฯ
การจัดกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การ
วิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2557 ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมฯจ�ำนวน 3 ครั้ง มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 104
คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน 103 คน และสถาบันการศึกษา จ�ำนวน 1 คน โดยใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 900 บาท รายละเอียดของจัดกิจกรรมมีดังนี้
ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 มิถุนายน 2557
- ณ ส�ำนักเทคนิคงานสุราและสิ่งแวดล้อม บริษัทแสงโสม จ�ำกัด กรุงเทพฯ
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน 33 คน ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 สิงหาคม 2557
- ณ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน 27 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักเคมี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ครั้งที่ 3 : วันที่ 11 กันยายน 2557
- ณ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย กรุงเทพฯ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน 44 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
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ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้ โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557
ณ ส�ำนักเทคนิคงานสุราและสิ่งแวดล้อม บริษัท แสงโสม จ�ำกัด กรุงเทพฯ
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ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้ โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
ณ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49

ANNUAL REPORT 2014

ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้ โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
ณ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย กรุงเทพฯ
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3.3 งานกิจกรรมและนิทรรศการ
3.3.1 นิทรรศการหมุนเวียน
ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทหลักเป็นห้องสมุด
และศูนย์บริการสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ ทีใ่ ห้บริการสารสนเทศแก่ผใู้ ช้ทงั้ ภายในองค์กร และบุคลากร
ภายนอก จากภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา และประชาชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่ม มุ่งเน้นที่จะตอบ
สนองกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นเยาวชน นักวิจัย ผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปจนถึงผู้ประกอบ
การภาคอุตสาหกรรม โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และ
บริหารจัดการ รวมทั้งให้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมให้ผู้ใช้รู้จักและ
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเป็นอีกภารกิจหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ถกู น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเกิดความคุม้ ค่า ส�ำนักหอสมุดฯ จึงจัดกิจกรรมเพือ่ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการสารสนเทศ ในรูปแบบการจัดกิจกรรม และนิทรรศการ ทัง้ ในวาระส�ำคัญต่างๆ ของประเทศ
และจัดขึ้นเพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร
สรุปผลการด�ำเนินการ
การจัดกิจกรรมและนิทรรศการของ สท. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา มี 4 ครั้ง ดังนี้
		ครั้งที่ 1 นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 20 ธันวาคม 2556 ภายในงานมีการจัดแสดงหนังสือ แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
1) พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2) หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
3) โครงการในพระราชด�ำริ
4) ตามรอยพ่อ
5) พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา และศิลปะ
6) ทศพิธราชธรรม
พร้อมกับจัดแสดงโปสเตอร์พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ นิทรรศการนี้ มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 193 คน
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		ครั้งที่ 2 “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”
โดยส�ำนักหอสมุดฯ ได้รว่ มจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ�ำปี 2557 ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม
2557 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงประชาชน
ทีส่ นใจ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนและประชาชนเกิดเจตคติทดี่ ตี อ่ การใช้หอ้ งสมุด เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ขี องห้องสมุดในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต
รูปแบบของการจัดประกอบด้วยโซนกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่
1) โซนการฝึกระบายสีและการปั้นดิน
2) โซนนิทรรศการวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาเซียน
3) เวทีกิจกรรมตอบค�ำถามด้านวิทยาศาสตร์และอาเซียน
กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมประมาณ 3,300 คน
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		ครั้งที่ 3 นิทรรศการเกี่ยวกับ OTOP ด้านสมุนไพร ภายใต้ชื่อ “สมุนไพรก้าวไกลไปกับ OTOP”
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถนุ ายน 2557 เนือ้ หาและรูปแบบการจัด เป็นการจัดแสดงหนังสือ
และวารสารด้านสมุนไพร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีโ่ ครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตัวอย่างพืชสมุนไพรไทยจากส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่จ�ำหน่ายตามท้องตลาดนิทรรศการนี้ มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 530 คน

		ครั้งที่ 4 นิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “พระเกียรติคุณเกริกไกรในสากล”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-29 สิงหาคม 2557 เป็นการจัดแสดงหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ประมวลพระราชด�ำรัส
โครงการตามพระราชด�ำริ งานศิลปาชีพ จัดแสดงโปสเตอร์ค�ำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดแสดงรูปรางวัล
ประกอบด้วย รางวัลด้านมนุษยธรรม, รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณเป็นบุคคลดีเด่นด้านพิทักษ์เด็ก, รางวัลบรัสเซลล์ยูเรก้าร์
2001, รางวัลแห่งความเป็นเลิศของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาตินิทรรศการนี้ มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 234 คน
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		ครั้งที่ 5 นิทรรศการเกี่ยวกับ OTOP ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อ “กินดื่มดี มีรายได้”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2557 เป็นการจัดแสดงหนังสือประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่
1) อาหารปลอดภัย
2) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3) อาหารสร้างรายได้
ตัวอย่างหนังสือทีจ่ ดั แสดง เช่น วิธเี ลือกอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ, วิธเี ลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย,
คู่มือการผลิตสินค้าชุมชน หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน, น�้ำผักและน�้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ, อาหารฤทธิ์เย็นแนว
ธรรมชาติบ�ำบัดปรับสมดุลรักษาโรค, กาแฟ 3 สไตล์, เบเกอรีเป็นอาชีพ, กาแฟชงให้เป็นดื่มให้อร่อย เป็นต้น
นิทรรศการนี้ มีผู้สนใจเข้าชม จ�ำนวน 147 คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นทีร่ จู้ กั ของประชาชนทัว่ ไป มีภาพลักษณ์ทดี่ ี เป็นแหล่งสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. บุคลากรทั้งภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของส�ำนักหอสมุดฯ เพื่อน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้
3. บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน มีสว่ นร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม/นิทรรศการ ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสามารถน�ำไปต่อยอดความรู้ได้
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3.3.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท. ปี 2557
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้ด�ำเนินงานตามนโยบายการจัดการความรู้
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) คือ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีงบประมาณ
2557 สท. ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง แสวงหาความรู้ พัฒนาองค์ความรู้และ
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สร้างองค์ความรู้จากพลังของกลุ่ม CoPs ดังนี้
1. สร้าง/แสวงหา/พัฒนาความรู้ (การสร้างองค์ความรู้โดยใช้พลังของกลุ่ม CoPs)
คณะท�ำงานฯ ได้พจิ ารณาปรับปรุงแก้ไข CoPs และสมาชิกกลุม่ CoPs ให้เป็นปัจจุบนั มีคณะท�ำงานฯ อ�ำนวยความ
สะดวกในการจัดตัง้ กลุม่ CoPs โดยให้บคุ ลากรเลือกเป็นสมาชิกในกลุม่ CoPs ทีส่ นใจ ทัง้ นี้ แต่ละกลุม่ ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของกลุม่ ผลักดันให้แต่ละกลุม่ ตัง้ โจทย์ในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุม่ โดยแต่ละกลุม่ CoPs ได้มกี ารจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ ดังนี้
1.1 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เรื่อง “งานบริการประจ�ำเคาน์เตอร์ ชั้น 5” เพื่อให้การบริการ
ห้องสมุด และการบริการประจ�ำเคาน์เตอร์ชั้น 5 สามารถด�ำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง มี 3 ประเด็น ดังนี้
1) งานบริการประจ�ำเคาน์เตอร์บริการชั้น 5
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ งาน/การตรวจความเรียบร้อยประจ�ำวันหลังเลิกงาน/เวรประจ�ำวัน
3) การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เรื่อง “การบันทึกข้อมูลสถิติการให้บริการในฐานลูกค้าสัมพันธ์”
เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดเก็บสถิติการใช้เอกสารในฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และมีการน�ำเข้าข้อมูลการใช้เอกสารจากชั้น 1
ชั้น 2 และ ชั้น 6 ส�ำหรับชั้น 5 มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้เอกสารของผู้ขอรับบริการ โดยใช้โปรแกรม excel เนื่องจาก
มีรายละเอียดการจัดเก็บที่มากกว่า และเอกสารภาษาไทยหลายประเภทไม่ได้ติดแถบบาร์โค้ด จึงไม่สามารถจัดเก็บสถิติการ
ใช้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ ทั้งนี้ สม. มีความต้องการจะน�ำเข้าข้อมูลสถิติการใช้เอกสารภาษาไทยของชั้น 5 จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ จึงต้องการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องสมุด และบริการประจ�ำเคาน์เตอร์ชั้น 5
ได้ทราบความเป็นมา และเข้าใจถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อสามารถน�ำมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการน�ำเข้าข้อมูลการใช้งานเอกสารภาษาไทย ซึ่งต้องปรับจากรูปแบบเดิมที่จัดเก็บใน Excel
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง “ราชกิจจาฯ น่ารู้” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถให้บริการเอกสารราชกิจจานุเบกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
รก.หสม. จึงมีความประสงค์ให้บุคลากรที่ให้บริการสารสนเทศไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการให้บริการเอกสารราชกิจจานุเบกษา สม. จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีประเด็น ดังนี้
1) ความเป็นมาและพัฒนาการของราชกิจจานุเบกษา 
2) ลักษณะของเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
3) ประเภทของราชกิจจานุเบกษา 
4) ลักษณะรูปเล่มของราชกิจจานุเบกษา 
5) การให้บริการราชกิจจานุเบกษา
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1.2 กลุ่มบริการสารสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม จ�ำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง “การบริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากร
วศ. ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว” โดยมีประเด็นดังนี้
1) ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากเว็บไซต์ของส�ำนักหอสมุดฯ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และน่าเชื่อถือ
2) ผู้ให้บริการต้องสืบค้นข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการและ
สมบูรณ์ที่สุด
3) หากได้รับโจทย์จากบุคลากร วศ. ให้ช่วยสืบค้นข้อมูลต่างๆ จะต้องมีการประชุมหารือและแบ่ง
ข้อมูลกันในการสืบค้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและทันเวลา 
4) เมื่อบุคลากร วศ. ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ OTOP จะท�ำการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมจัดท�ำเป็น
แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง และประสานงานให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สท. น�ำขึ้นเว็บไซต์ OTOP วศ.
5) การส่งข้อมูลให้บุคลากร วศ.
1.3 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557เรื่อง “การถ่ายทอดงานการแปลงไมโครฟิล์มสู่รูปแบบดิจิทัลไฟล์”
โดยมีหัวเรื่องในการถ่ายทอดงานดังนี้
1) การใส่ม้วนฟิล์มเพื่อสแกน
2) การใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์มเพื่อปรับขนาดและความคมชัดของภาพ
3) การใช้งานโปรแกรม CapturePerfect 3.0
4) การบันทึกภาพที่สแกนให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล ผลการสอน คือ ผู้รับการถ่ายทอดงานสามารถ
ปฏิบัติงานของ ทส. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสามารถน�ำมาพัฒนาระบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น
- ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ถึง 27 กรกฎาคม 2557 เรื่อง “เว็บไซต์และฐานข้อมูล
การลงพื้นที่ OTOP” ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY วศ. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ ให้สามารถสืบค้นข้อมูล
โครงการทั้งหมดได้จากแห่งเดียว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถออกแบบรายงานสรุปการลงพื้น
ที่ เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และเป็นแหล่งสืบค้นออนไลน์ที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารและบริการข้อมูลเกี่ยวกับ OTOP ให้แก่ประชาชน
1.4 กลุ่มบริหารจัดการงานสนับสนุนได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม จ�ำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง “ปัญหาการปฏิบัติงานเรื่องการเดิน
เอกสาร” เนือ่ งจากปัจจุบนั สท. ประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านเรือ่ งการจัดซือ้ /จัดจ้าง วัสดุ ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ กลุ่ม CoPs บริหารงานสนับสนุน สท. จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และวิธีการ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
งานด้านการจัดซือ้ /จัดจ้างทรัพยากรสารสนเทศ ให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด ถูกต้อง ตามระเบียบราชการ
2. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (จัดกิจกรรมเสวนา/สนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ น�ำเสนอองค์ความรูท้ ไี่ ด้ของแต่ละ CoPs)
คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการให้ความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา 
ซึง่ ถือเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการสร้างให้บคุ ลากร สท. มีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ และเกิดความรู้ ความเข้าใจ
น�ำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง
รวม 8 เรื่อง ดังนี้
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- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 มีการให้ความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา 2 เรื่อง คือ
1) เรื่อง Smart Service Innovation of Smart Life วิทยากร คือ นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
2) เรือ่ ง การเชือ่ มโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจยั ดิจทิ ลั วช. วิทยากร คือนางสาวพรรษชล รัตนปาณี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 33 คน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 มีการให้ความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา 3 เรื่อง คือ
1) เรื่องโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
    ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากร คือ นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์
2) เรื่อง การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร วิทยากร
    คือ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
3) เรือ่ ง หลักสูตรเตรียมข้าราชการไทยสูป่ ระชาคมอาเซียน ส�ำหรับกลุม่ วิชาการระดับช�ำนาญการขึน้ ไป
    วิทยากร คือ นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 มีการให้ความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา 3 เรื่อง คือ
1) เรื่อง Situational Information Needs and Seeking Behavior พฤติกรรมความต้องการ
    และการแสวงหาสารสนเทศเชิงสถานการณ์ วิทยากร คือ นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
2) เรือ่ ง การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า (Library Development in Social Ignorism Age)
    วิทยากร คือนางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
3) เรื่อง การประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและ
    สถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Association and Institutions/IFLA)
    วิทยากร คือ นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 35 คน
นอกจากนี้ คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้จัดให้มีกิจกรรมน�ำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ของแต่ละ CoPs ซึ่ง
จัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ซึ่งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สท. ได้มีการน�ำเสนอองค์ความรู้ที่ได้/สรุปผลการ
ด�ำเนินงานการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกลุม่ CoPs ให้บคุ ลากร สท. ได้รบั ทราบ ดังนี้ กลุม่ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
น�ำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “สื่อโสตทัศนวัสดุ ราชกิจจานุเบกษา วิทยานิพนธ์ วัสดุย่อส่วน” กลุ่มบริการสารสนเทศ น�ำเสนอ
องค์ความรู้เรื่อง “การบริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากร วศ. ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว” และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
น�ำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “ฐานข้อมูลการลงพื้นที่และเว็บไซต์ OTOP วศ.” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน โดยที่กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น�ำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “ฐานข้อมูลการลงพื้นที่และเว็บไซต์ OTOP วศ.” ในกิจกรรม KM Day
ของ วศ. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2557 ด้วย
3. การเรียนรู้
จากการด�ำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จ�ำนวน 3 ครัง้ และการน�ำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สท. โดยบุคลากร สท. ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เหมาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็น 90.82% ของบุคลากร สท. และจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมฯ พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมในการจัดกิจกรรม เสวนาฯ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ และสามารถน�ำความ
รู้ที่ได้จากการเสวนาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อยู่ในระดับมาก
ผลจากการด�ำเนินงานจัดการความรู้ของ สท. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน สท. ท�ำให้เกิดความ
รู้ ความคิด ประสบการณ์ ต่อยอดสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ สูผ่ ลสัมฤทธิข์ องงาน การจัดท�ำฐานข้อมูล KM เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บองค์ความรู้ วศ. และตอบสนองการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของบุคลากร วศ. เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้
สท. ก้าวสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ วศ.
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ภาพกิจกรรม การจัดการความรู้ สท. ปี 2557
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3.3.3 กิจกรรม ศปว. ประจ�ำปี 2557
ความเป็นมา
1. ศปว. มีการประชุมหารือร่วมกัน จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1.1 ประชุมคณะท�ำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
1/2557 เพื่อก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

1.2 ประชุมคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งด้านบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2. ปรับปรุงท�ำเนียบแหล่งบริการสารสนเทศ ศปว. จ�ำนวน 29 หน่วยงาน

3. สรุปข้อมูลจากแบบส�ำรวจสถานภาพห้องสมุดเฉพาะ ภายใต้เครือข่าย ศปว. จ�ำนวน 29 หน่วยงาน
4. พัฒนาเว็บไซต์ ศปว. www.scitech.in.th โดยเพิ่มข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ศปว. ดังนี้
		
4.1 รายชื่อสมาชิกเครือข่าย ศปว. จ�ำนวน 29 หน่วยงาน
		
4.2 รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ของสมาชิกเครือข่าย ศปว.
		
4.3 เพิม่ รูปภาพการประชุมคณะท�ำงาน ศปว. เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 พร้อมการบรรยายภาพการประชุม
		
4.4 เพิ่มข้อมูลท�ำเนียบแหล่งบริการสารสนเทศ ศปว.
5. ปรับปรุงรายชื่อผู้แทนคณะท�ำงาน ศปว. ให้เป็นปัจจุบัน
6. ปรับปรุงค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน ศปว. ปี 2557
7. จัดส่งค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน ศปว. ให้สมาชิกเครือข่าย
    ศปว. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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บทความและสิ่งพิมพ์เผยแพร่
4.1 บทความลงวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
4.2 บทความสรุปผลงานเด่น วศ.
4.3 บทความวันนี้กับวิทยาศาสตร์เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง
4.4 บทความสาระน่ารู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วศ. http://www.dss.go.th
4.5 เอกสารเผยแพร่อื่นๆ (แผ่นพับ/ป้ายนิเทศ/โปสเตอร์)

รายงานประจำ�ปี 2557

4.1 บทความลงวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. วารสาร วศ. ปีที่ 62 ฉบับที่ 194 เดือน ม.ค.57
1.1 คอลัมน์สรรสาระ เรื่อง “เทคโนโลยีการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์”โดย นว.ปก. พนารัตน์
     มอญใต้ และ นว.ปก. เวฬุกานต์ ยิ้มสิน
1.2 คอลัมน์เกร็ดวิทย์เรื่อง “แมลงทอดอร่อยดี มีคุณค่า แต่...” โดย นจท.ปก. นันทกานต์ สัตยวงศ์
1.3 คอลัมน์ Science สไตล์สนุกเรื่อง “วิทยาศาสตร์ ฮูวี ฮูวี ฮู ฮา..” โดย นวผ. พรทิพย์ เส็นสด
2. วารสาร วศ. ปีที่ 62 ฉบับที่ 195 เดือน พ.ค.57
2.1 คอลัมน์สรรสาระเรื่อง “ยืดอายุอาหารได้ด้วยไคโตซาน”โดย บณ.ชก.ชื่นจิต สีพญา และ นว.ชก.
     อุดมลักษณ์ เวียนงาม
2.2 คอลัมน์ Glossary : ศัพท์วิทย์ วันละนิดเรื่อง “กุนเชียง ท�ำให้ดี เก็บได้นาน” โดย
     นจท.ปก.นันทกานต์ สัตยวงศ์
2.3 คอลัมน์ Science สไตล์สนุกเรื่อง “จับคู่ความมันส์..” โดย นวผ. พรทิพย์ เส็นสด
3. วารสาร วศ. ปีที่ 62 ฉบับที่ 196 เดือน ก.ย.57
3.1 คอลัมน์สรรสาระเรื่อง “แนะน�ำเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน” โดยนว.ชก.
     นภดล แก้วบรรพต นวค.ปก.อัคริมา บุญอยู่ และนว.ปก.พรรษชล รัตนปานี
3.2 คอลัมน์ Glossary : ศัพท์วิทย์ วันละนิด เรื่อง “Food Contact Materials (วัสดุสัมผัสอาหาร)”
     โดย นจท.ปก.นันทกานต์ สัตยวงศ์
3.3 คอลัมน์ Science สไตล์สนุกเรื่อง “origami (โอริงามิ) ศิลปะพับกระดาษ กิจกรรมยามว่างแสน
		
สนุก.” โดย นวผ. พรทิพย์ เส็นสด

4.2 บทความสรุปผลงานเด่น วศ.
		
		

1. เรื่อง “กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2557 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วลพานุกรม: คลังสมองของ
นักวิทยาศาสตร์น้อย” โดย นว.ชก. อุดมลักษณ์ เวียนงาม (ต.ค.56-ม.ค.57)
2. เรื่อง “ฐานข้อมูลบันทึกการลงพื้นที่ OTOP” โดย นว.ปก.พรรษชล รัตนปาณี (ก.พ.-พ.ค.57)
3. เรือ่ ง “โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนา:การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” โดย นว.ชก. วริศรา แสงไพโรจน์ (มิ.ย.-ก.ย.57)

4.3 บทความวิทยุ “วันนี้กับวิทยาศาสตร์”
1. เรื่อง “พริกแกงไทย” โดย นว.ปก.พรรษชล รัตนปาณี (มี.ค.57)

4.4 บทความสาระน่ารู้บนเว็บไซต์ วศ.
1. เรือ่ ง “เว็บไซต์ : ข่าวรอบรัว้ วท.” โดย นว.ชพ. อัญญาดา ตัง้ ดวงดี และ บณ.ปก. วนัท ตะเภาพงษ์ (ธ.ค.56)
2. เรือ่ ง “มารูจ้ กั เอกสารมาตรฐาน TAPPI Test Methods กันเถอะ” โดย นว.ชก.สุวศรี เตชะภาส (พ.ค.57)
3. เรื่อง “ข้าวโพด อาหารธรรมชาติ พืชสมุนไพร มากคุณค่าส�ำหรับคนไทย” โดย บณ.ชก.กุหลาบ
   เลขาข�ำ (ก.ย.57)
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานประจำ�ปี 2557

1. ความส�ำคัญ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ ว
กับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ข้อ 1 ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีสถานที่ส�ำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ขึ้น
2. ความหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนัน้ จะท�ำได้โดยสภาพของสิง่ นัน้ เองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่วา่ จะได้จดั ท�ำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่
ท�ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ วศ.
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เรื่อง
สิทธิมนุษยชนในระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนทุกชนชัน้ ได้รว่ มรับรูถ้ งึ สิทธิของตนเอง ในการใช้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. เพือ่ ให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิเ์ ข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารราชการ เพือ่ ติดตามการท�ำงาน ของ วศ. และมีสว่ นร่วม
รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของ วศ. ทั้งด้วยตนเองและผ่านทางเว็บไซต์
3. เพือ่ แสดงความโปร่งใสของการปฏิบตั งิ านราชการ วศ. ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิเ์ ข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารราชการ
ติดตามการท�ำงาน ของ วศ. และมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของ วศ. ทั้งด้วยตนเองและผ่าน
ทางเว็บไซต์
4. ประเภทข้อมูลข่าวสาร วศ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ได้แก่ เอกสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 7
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร วศ.
(2) สรุปอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญวิธีการด�ำเนินงาน วศ.
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารฯ ค�ำแนะน�ำในการติดต่อกับหน่วยงาน
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ก�ำหนด
4.2 ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
(1) ผลการพิจารณาหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว เช่น ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ วศ.
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)
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(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ก�ำลังด�ำเนินการ
(4) คู่มือหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7
(6)  สญั ญาสัมปทาน สัญญาทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อ
     รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น�ำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ก�ำหนด
4.3 ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 11
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง ที่ไม่เข้าตามมาตรา 7 และมาตรา 9
5. ระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
มีการจัดเก็บและจัดแสดงใน 2 ระบบ ประกอบด้วย
1. ระบบแฟ้มเอกสาร
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สท.) ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
ตามมาตรา 7, 9 และ 11 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
โดยสะดวก แสดงไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9(8) โดยจัดเข้า
แฟ้ ม ข้ อ มู ล จั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายการหรื อ ดั ช นี ร ายการข้ อ มู ล
ข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ฯ จ�ำแนกข้อมูลตามมาตรา เช่น มาตรา
7 (1) (2) (3) และ (4) ฯลฯ จัดเข้าแฟ้ม ระบุหมายเลขแฟ้ม
เพื่อให้ง่ายในการค้นหาและเข้าถึง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วศ.
ชั้น 5 อาคารส�ำนักหอสมุดฯ
2. ระบบฐานข้อมูล
เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ วศ. www.dss.go.th และ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วศ. http://siweb.dss.go.th
เช่น ข้อมูลหน่วยงาน การบริหารงาน ประกาศประกวดราคาสอบราคา สรุปผลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ผล
การพิจารณาจัดซือ้ จัดจ้างตามแบบ สขร.1 และผลการด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
ได้ตรวจดูผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง
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6. ผลการให้บริการ
สถิตปิ ระชาชนผูม้ าใช้บริการ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารฯ วศ. ผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th จ�ำนวน 578 ราย และ
มีผู้มาใช้บริการด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ส�ำนักหอสมุดฯ จ�ำนวน 17 ราย
7. ช่องทางการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 5 ช่องทาง ดังนี้
1. บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ส�ำหรับประชาชนที่มาติดต่อด้วยตนเอง
2. บริการทางไปรษณีย์ ประชาชนสามารถส่งค�ำขอข้อมูลข่าวสารมายังศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และศูนย์ข้อมูล
    ข่าวสารฯ จะจัดส่งข้อมูลฯ ให้ทางไปรษณีย์ เช่นกัน
3. บริการทางโทรสาร กรณีที่ข้อมูลฯ ที่ประชาชนขอมีจ�ำนวนไม่มากนัก และประชาชนมีความประสงค์จะให้ส่ง
    ข้อมูลข่าวสารฯ ให้ทางโทรสาร
4. บริการทางอีเมล ประชาชนสามารถส่งค�ำขอรับบริการข้อมูลข่าวสารฯ มาที่ e-mail address : info@dss.go.th
    ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ จะจัดส่งข้อมูลข่าวสารฯ ให้ทางอีเมล เช่นกัน
5. บริการทางเว็บไซต์ วศ. www.dss.go.th และ เว็บไซต์ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ วศ. http://siweb.dss.go.th
    ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารฯ และดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารฯ ที่ต้องการได้ด้วยตนเองตลอด
    24 ชั่วโมง
8. ช่องทางการรับบริการ
 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 : ขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     โทรศัพท์ : 0 2201 7256
     โทรสาร : 0 2201 7265
     อีเมล์ : info@dss.go.th
     เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th

 ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 11 : ขอรับบริการได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     โทรศัพท์ : 0 2201 7097
     โทรสาร : 0 2201 7470
     อีเมล์ : pr@dss.go.th
     เว็บไซต์ : www.dss.go.th
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6.1 ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมา โดยผ่านการตรวจประเมิน
เพือ่ การรับรองระบบงานและได้ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2546 (ใบรับรองเลขที่ QMS 01038/289)
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9002:1994
ขอบข่าย “การบริการสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2546 - 13 ธันวาคม 2549 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879)
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001:2000
ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2549 - 13 ธันวาคม 2552 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879)
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2544 (ISO 9001:2000)
ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2552 - 13 ธันวาคม 2555 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879)
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008)
ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 - 13 ธันวาคม 2558 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879)
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008)
ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปัจจุบัน สท. ได้รับการตรวจประเมินครั้งที่ 2 (Surveillance #2) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นที่เรียบร้อย
ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ จากการตรวจประเมิน ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงาน สท. ที่ร่วมแรงร่วมใจรักษา
คุณภาพการให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และพึงพอใจมาอย่างต่อเนื่อง

6.2 การดำ�เนินการในปี 2557
คณะผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ของ สท.
ได้ด�ำเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ  
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ มีนโยบายคุณภาพ ดังนี้
“บริการห้องสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
โดยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริการอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความ
พึงพอใจ” (คู่มือคุณภาพฉบับปัจจุบัน : ฉบับที่ 6 ประกาศใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552)
2. การด�ำเนินงานตามผังภารกิจหลัก
สท. น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้เพือ่ ให้การบริหารงานของ สท. เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยจัดท�ำวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละ กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ภายใต้กรอบนโยบายคุณภาพของ สท. “บริการ
ห้องสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยพัฒนาขีด
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ความสามารถของบุคลากรและการบริการอย่างต่อเนือ่ ง ผูร้ บั บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ” เพือ่ ให้ผรู้ บั
บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาติดตามผล
เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการและตรวจสอบความส�ำเร็จของงานในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมหลัก
ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมบริหารงานทั่วไป
2. กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ        
3. กิจกรรมการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
4. กิจกรรมการบริการ
3. การควบคุมเอกสารและข้อมูล
ปัจจุบนั การควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สท. ได้พฒ
ั นาการจัดท�ำ จัดเก็บ และการให้บริการค้นข้อมูลผ่าน
ออนไลน์ในระบบอินทราเน็ต ในชื่อว่าฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 เรียกใช้งานภายในหน่วยงาน เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึง่ จะแจกจ่ายเอกสารให้กบั หน่วยงานเท่าทีจ่ ำ� เป็น  ลดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน การสูญหายของเอกสาร
ช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless)   ท�ำให้ประหยัดงบประมาณ ช่วยให้ผู้ใช้เอกสารเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
เอกสาร  ง่ายต่อการเรียกใช้งาน  เพื่อให้การควบคุมเอกสารคุณภาพที่มีใช้งานเป็นฉบับปัจจุบัน สามารถสอบทานกลับได้ จึง
ได้จัดท�ำแนวทางปฏิบัติครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
(1) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การควบคุมเอกสารและข้อมูล P-IG-022
(2) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทําเอกสารคุณภาพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ P-IG-033
(3) จัดทําฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008  สามารถสืบค้นข้อมูลในรูป
     สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ website :  http://siweb.dss.go.th/iso
ปัจจุบันมีจ�ำนวนเอกสาร 149 รายการ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 1 รายการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 33 รายการ วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 17 รายการ  แบบต่างๆ
(Form) 93 รายการ และบันทึกข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 5 รายการ
4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สท. ได้จดั กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ�ำปีตามแผนปฏิบตั งิ านในระบบบริหารงานคุณภาพ
โดยคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของ สท. ตามโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit Programme) ประจ�ำปี 2557
(ครั้งที่ 23/2557) ระหว่างวันที่ 7-24 กรกฎาคม 2557
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตามการรักษาระบบตามทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
และการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยด�ำเนินการตรวจแบบเต็มระบบทุกข้อก�ำหนดหลักของมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ตรวจ ประกอบด้วย

1.

คณะผู้บริหาร

ผู้นำ�ตรวจติดตาม ผู้ตรวจติดตาม
(Lead Auditor)
(Auditor)
อุดมลักษณ์
วริศรา, จอย

2.

ฝ่ายบริหารทั่วไป (บห.)

ฐิติพร

กลุ่มที่
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รายการตรวจติดตาม

วริศรา, อภิญญา

Observer
ชญาดา
เวฬุกานต์
วนัท
เวฬุกานต์
นันทกานต์

Check
NC/ Obs.
List
9
2 NC/
4 Obs.
14

1 Obs.
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กลุ่มที่
3.
4.
5.

ผู้นำ�ตรวจติดตาม ผู้ตรวจติดตาม
(Lead Auditor)
(Auditor)
กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์ จารุนี
รัศมี, อัคริมา,ฐิติพร
และเทคโนโลยี (สม.)
กลุ่มสารสนเทศ
จอย
อภิญญา, ทวีศักดิ์,   
วิทยาศาสตร์และ
อัคริมา
เทคโนโลยี  (สร.)
กลุ่มเทคโนโลยี
ทวีศักดิ์
อภิญญา, รัศมี
สารสนเทศ (ทส.)
รวม
รายการตรวจติดตาม

Observer
พนารัตน์
พรรษชล
นวพร
พรรษชล
นันทกานต์
ชญาดา

Check
NC/ Obs.
List
17
1 NC/
2 Obs.
13
1 NC
9

1 Obs.
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4NC/8Obs

พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (CPAR) จ�ำนวน 4 เรื่อง และข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง จ�ำนวน 8 เรื่อง
จากจ�ำนวน check List ทั้งหมด 62 รายการ ทั้งนี้ได้จัดท�ำใบขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (Collective and Preventive
Action Request) ส่งให้ผรู้ บั ผิดชอบวิเคราะห์สาเหตุ และก�ำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมด�ำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ�ำ้ เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งนับว่าการตรวจติดตามฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สท.) เป็นอย่างมาก สามารถใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงการด�ำเนินงานในระบบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ การให้ความส�ำคัญแก่ผใู้ ช้บริการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สท.) มีการรับข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ โดยในปี 2557 ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ
และได้ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่านบริการต่างๆ ทั้งบริการ
ห้องสมุด บริการสารสนเทศ โดยท�ำการส�ำรวจ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 ได้ท�ำการส�ำรวจในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน
เมษายน - มิถุนายน 2557 มีผู้ตอบแบบส�ำรวจ 84 ราย1 พบว่า  ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ 4 ด้าน
สรุปได้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.20
2. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 88.80
3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.80
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
พอใจมาก
ร้อยละ 83.00
สรุปผลการส�ำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ ของ สท. ทั้ง 4 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 84 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดใน 3 ประเด็น ตามล�ำดับดังนี้ ล�ำดับที่ 1 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
มีค่าเฉลี่ย 4.61 (ร้อยละ 92.20) ล�ำดับที่ 2 ผลของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.44 (ร้อยละ 88.80)  ล�ำดับที่ 3 กระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 (ร้อยละ 86.80) และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
ระดับมากโดย มีค่าเฉลี่ย 4.15 (ร้อยละ 83.00) ทั้งนี้ สท.ได้น�ำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงระบบการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดบริการได้ตามความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่มี
คุณภาพของ สท.  เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ก�ำหนดไว้  
1

มีเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง ช่วงเวลาการสำ�รวจแบบสำ�รวจความพึงพอใจ จึงเป็นช่วงเวลาในข้างต้น

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75

ANNUAL REPORT 2014

6. การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
สท. จัดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง/ปี ดังนี้
ครั้งที่ 1 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 24-1
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ISO ชั้น 4 สท.
ครั้งที่ 2  การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 25-2
วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ISO ชั้น 4 สท.
7. การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้รับ
การตรวจติ ด ตามการรั ก ษาระบบครั้ ง ที่ 2 (Surveillance #2) จากสถาบั น รั บ รองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
		ขอบข่าย การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการจัดท�ำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง
2. ประเมินผลความสามารถของระบบฯ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าองค์กรเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
    กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�ำหนดของลูกค้า
3. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดของ
    สถาบันฯ ตาม R-001 และ R-002
4. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการน�ำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิผล และมีการน�ำไปปฏิบัติอย่าง
    สม�่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจประเมิน
1. นายกิตติศักดิ์ พูนสิน
หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมิน
2. นางสุภัค ภักดีโต
ผู้ตรวจประเมิน
3. นายสุรกิจ ด่านชลวิจิตร
ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด
ล�ำดับที่

เวลา

รายการตรวจประเมิน

1.

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
09.00-09.15 น. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน

2.

09.15-12.00 น. กิจกรรมระบบบริหารงานคุณภาพ (QMR) ฝ่ายบริหารงานคุณภาพ (บห.)

3.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและประชุมภายในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน

4.

13.00-15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สม.)
(กิจกรรมบริการพื้นฐาน)
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5.

15.30-16.15 น. สรุปผลการตรวจประเมิน

6.

16.15-16.30 น. ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2557

		การตรวจประเมินในครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมิน ได้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมินและเอกสาร
อ้างอิงที่ใช้ ดังนี้
1) ข้อก�ำหนด มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008)
2) คูม่ อื ระบบการจัดการ เอกสารระเบียบปฏิบตั แิ ละเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจัดการขององค์กร
3) ระเบียบหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการตรวจประเมินและการรับรองของสถาบันฯ ตาม R-001 และ R-002
4) ข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงข้อก�ำหนดของลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจัดการและ
ขอบข่ายการรับรอง
และได้สุ่มตรวจการด�ำเนินการจากการปฏิบัติงานจริง และจากบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลาท�ำงาน พบว่า 
สท. ได้จดั ท�ำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อก�ำหนดของระบบการจัดการและได้นำ� ไปปฏิบตั ใิ นกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิด
ผล โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้  ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ  และได้กล่าวชื่นชมจุดแข็ง (Strengths) ของระบบบริหารงาน
สท. จากการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการน�ำระบบบริหารงานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
2. ผลการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่
นอกจากนีก้ ลุม่ ผูต้ รวจประเมินได้ให้ขอ้ สังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity
for Improvement : OFI)  ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริหารงานคุณภาพของ สท. เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป   

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77

7

รายนามบุคลากร

รายงานประจำ�ปี 2557

รายนามบุคลากร
ข้าราชการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
อำ�นวยการระดับสูง
นางศิริวรรณ  ศิลป์สกุลสุข
				(siriwan@dss.go.th)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
นางเพลินพิศ  สัตยาลักษณ์
				(pleonpit@dss.go.th)
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
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
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ นางอัญญาดา  ตั้งดวงดี
				(anyada@dss.go.th)

วทม. (เคมีเทคนิค)
วทบ. (เคมี)
ปวช.(ธุรกิจบัญชี)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
		
ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
วท.บ.(สถิติ)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
M.Sc.(Information Management), AIT
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)

บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
นางกุหลาบ  เลขาขำ�
				(kularb@dss.go.th)
บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
นางชื่นจิต  สีพญา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)
				(chuenjit@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
น.ส.อภิญญา  มูนาวี
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
				(apinya@dss.go.th)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)
บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
น.ส.พรรณดาว  รัตชะถาวร
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)   
(phandao@dss.go.th)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
					M.Sc.(Information Science) UNT, U.S.A.
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
น.ส.อุดมลักษณ์  เวียนงาม
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
				(udomlak@dss.go.th)		
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
น.ส.จอย  ผิวสะอาด
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ
				(joy@dss.go.th)
สารนิเทศศาสตร์)
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นายทวีศักดิ์  แก้วบุรี
ศศบ.(บรรณารักษศาสตร์และ
				(taweesak@hotmail.com)
สารนิเทศศาสตร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         น.ส.ชญาดา  ดีสวัสดิ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
				(chayada@dss.go.th)
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นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         น.ส.นันทกานต์ สัตยวงศ์
				(nantakan@dss.go.th)
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นายวนัท ตะเภาพงษ์
(vaunt@dss.go.th)		
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ นางเพ็ญพิชชา  เข็มเงิน
				(penpichcha@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ นางจารุนี  ฉัตรกิติพรชัย
				(jarunee@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
น.ส.วริศรา  แสงไพโรจน์
				(warisara@dss.go.th)		
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
น.ส.สุวศรี  เตชะภาส
				(suwasri@dss.go.th)
บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
น.ส.ฐิติพร  แก้วสุวรรณ
(thitiporn@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
น.ส.พนารัตน์ มอญใต้
				(panarat@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
น.ส.เวฬุกานต์ ยิ้มสิน
				(werukarn@dss.go.th)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
กศ.บ.(เคมี)
MS.ISM(Hignest Distinction),
FSU, U.S.A.
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
นายนภดล  แก้วบรรพต
วท.บ.(ชีววิทยา)
				(nobpadon@dss.go.th)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ น.ส.อัคริมา  บุญอยู่
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
				(akarima@dss.go.th)		
วท.ม.(จัดการระบบสารสนเทศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
นางจรรยพร  ภู่สมบูรณ์วัฒนา
ปวช.(บัญชี)
				(janyaporn@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
น.ส.พรรษชล รัตนปาณี
วท.บ.(เคมี)
(passachon@dss.go.th)
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์
		
ประยุกต์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.ชนิสรา  หนูเริก
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
(chanissara@dss.go.th)

82

รายงานประจำ�ปี 2557

พนักงานราชการ
นักวิชาการเผยแพร่
น.ส.พรทิพย์ เส็นสด
นศ.บ.(วิทยุ-โทรทัศน์)
				(porntip@dss.go.th)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.ปุณณภา เอี่ยมนอก
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
				(punnapa@dss.go.th)
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
น.ส.สุพัชณี  เย็นทรัพย์
ปวส.(การตลาด)
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.อรรวี  เกาสังข์
ปวท.
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.มาริสา ผึ้งหวาน
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
				(marisa@dss.go.th)		
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ลออศรี สุขแย้ม
ปวส.(การตลาด)
				(la-oasri@dss.go.th)
บธ.บ.(การตลาด)
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.รุ่งทิวา กมลรัตน์		 ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
				(rungtiwa@dss.go.th)				
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานเข้าเล่ม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายพันลบ  สุขจั่น
นางจนัยพร  ปูรณานนท์

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

1. นางศิริวรรณ  ศิลป์สกุลสุข
2. นางอัญญาดา  ตั้งดวงดี
3. นางชื่นจิต  สีพญา
4. นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
5. นางสาวอัคริมา  บุญอยู่
6. นายทวีศักดิ์  แก้วบุรี
7. นางสาวนันทกานต์  สัตยวงศ์
8. นางสาวชญาดา  ดีสวัสดิ์
9. นางสาวพนารัตน์  มอญใต้
10. นางสาวรุ่งทิวา  กมลรัตน์
11. นางสาวพรทิพย์  เส็นสด
12. นางสาวปุณณภา เอี่ยมนอก
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