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 1.1 ความเป็นมา
	 ดร.ตั้ว	 ลพานุกรม	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์1	 (พ.ศ.	 2477-2484)	 ท่านเป็นผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ 

ห้องสมุด	 ด้วยวิสัยทัศน์	 ความรู้	 ความเข้าใจของท่านที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ว่า	 เป็นเสมือนกุญแจไข

เปิดอนาคตของประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ	 และเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับบ่มเพาะภูมิปัญญาทาง

วิทยาศาสตร์ของคนในชาติ	จึงได้พัฒนาปรับปรุงงานห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า	โดยจัดส่วนราชการเป็น

แผนกห้องสมุดในปี	 พ.ศ.	 2476	 ทั้งยังแสดงเจตนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์ของประเทศ	 

เฉกเช่นเดียวกับอารยประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สร้างความสามารถทางเทคโนโลยี

เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติ	เป็นกลยทุธ์สร้างความส�าเรจ็ในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื	ตลอดจนเป็นแหล่ง

ศึกษา	ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มพูนภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญของชาติ	เป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ในนาม	“ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์”	โดยภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นระดับกอง	ชื่อ	“กองสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี” เมื่อปี	พ.ศ.	2521	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2545	ได้มีการปฏิรูประบบราชการ	โดยมีการแบ่งงานของรัฐตามกลุ่ม

ภารกิจหลัก	 ท�าให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ในเวลาต่อมา	“กองสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	ได้รับการยกระดับเป็น “ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พ.ศ.	2545	ซึ่งมีล�าดับ

ความเป็นมาโดยสรุป	ดังนี้	

พ.ศ.	2476	 แผนกห้องสมุด	ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมวิทยาศาสตร์	กระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ.	2478	 งานห้องสมดุรวมอยูก่บังานสารบรรณ	ภายใต้	“แผนกสารบรรณและห้องสมุด” ส�านกังานเลขานกุารกรม	 

	 	 กรมวิทยาศาสตร์	กระทรวงเศรษฐการ	

พ.ศ.	2483	 แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์	 แยกจากแผนกสารบรรณและห้องสมุด	 ส�านักงานเลขานุการกรม 

	 	 กรมวิทยาศาสตร์	กระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ.	2484	 แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์	ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมวิทยาศาสตร์	กระทรวงเศรษฐกิจ

พ.ศ.	2485	 แผนกห้องสมุด	กรมวิทยาศาสตร์	กระทรวงการอุตสาหกรรม

พ.ศ.	2496	 แผนกห้องสมุด	กรมวิทยาศาสตร์	กระทรวงอุตสาหกรรม	ย้ายสถานที่ตั้งจากถนนมหาราช	มาที่ถนน 

	 	 พระรามที่	6

พ.ศ.	2516	 งานห้องสมดุและเผยแพร่	(รวมงานเผยแพร่กบัแผนกหอสมดุฯ)	กรมวทิยาศาสตร์	กระทรวงอตุสาหกรรม

พ.ศ.	2521	 ได้ยกฐานะเป็นระดับกอง “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	กรมวิทยาศาสตร์	 

	 	 กระทรวงอุตสาหกรรม	และจัดให้มีศูนย์สนเทศสิทธิบัตร	ภายใต้กองสนเทศฯ	ด้วย

พ.ศ.	2522	 กรมวิทยาศาสตร์	 เปลี่ยนชื่อเป็น	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 และย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์

	 	 เทคโนโลยีและการพลังงาน

พ.ศ.	2535	 กระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและการพลังงาน	 เปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

	 	 และสิ่งแวดล้อม	

พ.ศ.	2537	 กองสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสังกดั	กรมวทิยาศาสตร์บริการกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี

	 	 และสิ่งแวดล้อม	 มีการประกาศอ�านาจหน้าที่	 ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 111	 ตอนที่	 32ก	 วันที่	 

	 	 2	สิงหาคม	พ.ศ.	2537	หน้า	10

1 พ.ศ.	2522	กรมวิทยาศาสตร์	เปลี่ยนชื่อเป็น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม
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พ.ศ.	2545	 กระทรวงวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม	เปลีย่นชือ่เป็น	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

	 	 ในปีเดียวกัน	“กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	 ได้รับการยกระดับเป็น	“ส�านักหอสมุดและ 

  ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	และมีการประกาศอ�านาจหน้าที่ของส�านักหอสมุดฯ	ใน 

	 	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	119	ตอนที่	103ก	ลงวันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	12	เล่ม	3

พ.ศ.	2553	 ส�านักหอสมุดฯ	 ได้ปรับปรุงอาคารหอสมุดบริเวณชั้น	1	และตั้งชื่ออาคารเป็น	“หอสมุดวิทยาศาสตร์  

  ดร.ตั้ว ลพานุกรม”	เพื่อเป็นเกียรติแด่	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	ผู้ริเริ่มและวางรากฐานงานห้องสมุด

1.2 อ�านาจหน้าที่
	 ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมอี�านาจหน้าทีต่ามประกาศในราชกจิจานเุบกษา	

เล่ม	119	ตอนที่	103ก	วันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	หน้า	12	เล่ม	3	ดังนี้

1.	 เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

2.	 เป็นศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทาง	 เพื่อการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนา	และอุตสาหกรรมของประเทศ

3.	 เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศทางวิชาการ

แห่งชาติ	 จัดท�าและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย	 เพ่ือการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

4.	 ด�าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อการบริหารงานของกรม	

5.	 ด�าเนนิการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่การจดัการทรพัยากรสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย

1.3 สถานที่ตั้งและพื้นที่ปัจจุบัน
	 ส�านักหอสมุดฯ	ตั้งอยู่	ณ	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	เลขที่	75/7	ถนนพระรามที่	6	แขวง

ทุ่งพญาไท	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)
	 มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหอสมุดกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ	 สนับสนุนการเป็นแหล่ง

อ้างอิงทางวิชาการที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการได้

1.5 พันธกิจ (Mission)
1.	 เพิ่มศักยภาพการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการหอสมุดฯ

2.	 บูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศในประเทศและพัฒนาการเป็นศูนย์บริการสารสนเทศ

เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.	 พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
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1.6 นโยบายคุณภาพ2

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 มีความมุ่งมั่นให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ	 โปร่งใส	 

เป็นธรรม	และเป็นกลาง	เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ	และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.7 โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ
	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แบ่งส่วนราชการออกเป็น	1	ฝ่าย	1	กลุ่ม	และ	 

2	ศูนย์	ดังนี้

	 1.7.1	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

	 	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	 งานสารบรรณ	 งานงบประมาณการเงิน	 งาน

พฒันาบคุลากร	งานพสัดแุละอาคารสถานที	่บรหิารด�าเนนิงานตามระบบบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐานสากล	จดัท�า

ข้อมูลงบประมาณ	บัญชี	การเบิก-จ่าย	จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศ	จัดเก็บและค้นหาเอกสาร	ระเบียบ	

ค�าสัง่ของทางราชการ	ระเบียบข้อบังคบัของห้องสมุด	จดัท�าเอกสารต่างๆ	รบัผดิชอบวสัดคุรภัุณฑ์ของหน่วยงาน	ประสาน

งานภายในหน่วยงาน	 ติดต่อประสานงาน	 อ�านวยความสะดวกหน่วยงานภายนอก	 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	

จัดท�าคู่มือ/รวบรวมจัดท�าข้อมูล	 รายงาน	 ผลการปฏิบัติงานประจ�าเดือน	 /ประจ�าปี	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 แก้ปัญหา 

ข้อขัดข้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ทั้งภายในและภายนอก	และปฏิบัติงานอื่นๆ	ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยใด

	 1.7.2	กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 รบัผดิชอบในการแสวงหา	คดัเลอืก	จัดหา	และวเิคราะห์เนือ้หา	จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	ได้แก่	หนงัสอื	

ต�ารา	เอกสาร	สือ่สิง่พมิพ์อืน่ๆ	และสือ่โสตทศันศึกษา	จัดท�าเคร่ืองมอืช่วยค้นเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสบืค้น

หาสารสนเทศ	สร้างความร่วมมอืเครือข่ายสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีตลอดจนดูแลการด�าเนนิงานด้าน

การอนรุกัษ์และบ�ารงุรกัษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้อยูเ่สมอและอย่างยัง่ยนื	จ�าแนกเป็นงานต่างๆ	ได้ดงันี้

	 	 1)	งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	

โดยวธิกีาร	จดัซือ้	บอกรบั	ขออภนินัทนาการ	ท�าส�าเนา	แลกเปลีย่น	ด�าเนนิการรวบรวมและคดัเลอืกทรพัยากรสารสนเทศ

จากภายในประเทศและต่างประเทศ	ให้สอดคล้องกบัภารกจิและยทุธศาสตร์หน่วยงาน	ตลอดจนความต้องการของผูใ้ช้บริการ	

	 		 2)	งานจดัการทรพัยากรสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ทุกประเภทสิ่งพิมพ์	 โดยจัดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้	 ก�าหนดหัวเร่ือง	 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศตาม

มาตรฐานสากลและตรวจสอบความถกูต้องของการบนัทกึข้อมลู	จดัท�า	Cross	Reference,	Subject	Authority	Control	

จัดท�าบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 จัดท�ากฤตภาค	 และก�าหนดดรรชนีการเข้าถึงข้อมูล	 จัดท�าข้อมูล

ดรรชนีบรรณานุกรมอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Public	 catalog)	 ให้เป็นปัจจุบัน	 จัดท�าบัตรรายการหลัก	 บัตรยืม-คืน	 

จัดเตรียมตัวเล่ม	จัดท�ารหัสบาร์โค้ด	

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มหอสมุด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ประกาศ	ณ	วันที่	29	มกราคม	2558	โดย	อธิบดี	ดร.สุทธิเวช	ต.	แสงจันทร์
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รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 3)	งานจดัท�าสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนรูปดิจิทัล	เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการเข้าถงึข้อมูล	ให้

มีความแม่นย�าและสะดวกรวดเร็วในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 (VTLS)	 จัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจ�าเดือน	

และเผยแพร่สู่สมาชิกและกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ	

	 	 4)	 งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกายภาพ	มีหน้าที่บริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศให้มคีวามคงทน	อยูใ่นสภาพพร้อมใช้อย่างยัง่ยนืทัง้ในรปูสิง่พมิพ์และการจดัเกบ็ในสือ่ประเภทต่างๆ	

รวมถึงการประสานความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลในรูปดิจิทัล	 	

	 	 5)	 งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ด�าเนินการประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศ	 เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายใต้ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ศปว.)

	 	 6)	งานประชาสมัพนัธ์	และจดันทิรรศการหมนุเวยีนเพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน	(สท.)	เทศกาล

ส�าคัญของชาติ	และตามประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร	(วศ.)

	 	 7)	 งานบริการสังคม	 โดยเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์แก่นิสิต	

นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

	 	 8)	ปฏบิตังิานร่วมกนัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

	 1.7.3	ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 1)	บริการห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า	โดยจัดให้มีบริการห้องอ่าน	บริการท�าบัตรห้องสมุด	บัตรผู้มี

สทิธิย์มื	บรกิารยมื-คนื	บรกิารยมืระหว่างห้องสมดุ	บรกิารอนิเทอร์เนต็	บรกิารจดัหาเอกสารฉบบัเตม็	บรกิารตอบค�าถาม

และช่วยการค้นคว้า	บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร	ฯลฯ

	 	 2)	 บริการสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้มีการน�าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้า	การวเิคราะห์ทดสอบ	การผลติ	การวจิยัและพฒันา	ฯลฯ	ได้แก่	บรกิารค้นเรือ่งทางวชิาการ	

บรกิารสารสนเทศเพือ่การศกึษาค้นคว้าวจิยัและอ้างองิ	บริการติดตามสารสนเทศทนัสมยัเฉพาะเรือ่งเฉพาะราย	บรกิาร

ข้อมูลสารเคมี	บริการสารสนเทศมาตรฐาน	บริการสารสนเทศสิทธิบัตร	บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	ฯลฯ

	 	 3)	 ส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยการให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการ

สบืค้นสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการน�าไปใช้ประโยชน์	เพ่ือการศกึษา	ค้นคว้า	ริเร่ิมการผลิต	แก้ไข

ปัญหา	ตลอดจนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

	 	 4)	จดัท�าข้อมลูสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและเผยแพร่สารสนเทศทัง้ในรปูสือ่สิง่พมิพ์	

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพ่ือเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

	 	 5)	ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ	ได้แก่	

บริการติดตามสารสนเทศทันสมัย	บริการข่าวสารทันสมัย	

	 	 6)	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	

	 1.7.4	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 1)	 บริหารจัดการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

ทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

	 	 2)	 พัฒนาระบบเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือใช้ทรัพยากรดิจิทัลผ่านระบบเครือข่าย

ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

	 	 3)	ออกแบบ	พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงาน
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	 	 4)	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดกิจกรรมความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อสังคม	โดยร่วมมือ

กับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีห้องสมุด	แก่นิสิต	นักศึกษา	

	 	 5)	แนะน�าด้านการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์	บริหารจัดการและติดตามดูแลความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร์ภายในส�านัก	อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานห้องสมุดแก่บุคลากร

	 	 6)	 ด�าเนินการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดคลัง

ความรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

	 	 7)	ด�าเนินการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างยั่งยืน	

	 	 8)	ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	หรือทีไ่ด้รบัมอบหมาย

1.8 โครงสร้างผู้บริหาร 

นางศิริวรรณ  ศิลป์สกุลสุข
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและ

ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทกานต์  สัตยวงศ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเพ็ญพิชชา  เข็มเงิน
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญญาดา  ตั้งดวงดี
รักษาการหัวหน้ากลุ่มหอสมุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนภดล  แก้วบรรพต
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.9 แผนที่น�าทางส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558 – 2562

 

1.10 โครงสร้างอัตราก�าลัง
	 อัตราก�าลังในปี	2558	มีทั้งสิ้น	47	อัตรา	จ�าแนกได้ดังนี้

หมายเหตุ **ว่าง 2 อัตรา

อัตราก�าลังจ�าแนกตามกลุ่มงาน อัตราก�าลังจ�าแนกตามประเภท
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หมายเหตุ **ว่าง 2 อัตรา

1.11 งบประมาณที่ได้รับ
	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้รับงบประมาณ	ประจ�าปี	 2558	 ในผลผลิต 

ที	่5	การบริการสารสนเทศหอสมดุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกจิกรรมที	่2	บรกิารสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มีรายละเอียดดังนี้

หมวดรายจ่าย	/	รายการ งบประมาณ

			รวมทั้งสิ้น 18,344,300

1.	งบประจ�าได้รับทั้งสิ้น		(FIX	8) 16,094,300

				1.1	งบบุคลากร 13,208,100

								1.1.1	เงินเดือนข้าราชการ	(28	อัตรา)	 11,455,200

								1.1.2	ค่าจ้างลูกจ้างประจ�า	(2	อัตรา)	 410,500

								1.1.3	ค่าจ้างพนักงานราชการ	(7	อัตรา) 1,342,400

				1.2	งบด�าเนินงาน 2,270,000

        1.2.1		หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,270,000

				1.3	งบลงทุน  -

								1.3.1	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 	-

				1.4	หมวดเงินอุดหนุน 365,100

								1.4.1	ค่าสมาชิกเอกสาร	ASTM 346,900

								1.4.2	ค่าสมาชิกเอกสาร	TAPPI 18,200

			1.5	รายจ่ายอื่น		(การเดินทางไปต่างประเทศ) 251,100 

2.	งบโครงการพัฒนาคลังความรู้	ว&ท	ในรูปดิจิทัล	(55INT1) 2,250,000

				2.1	งบด�าเนินการ 2,250,000

										2.1.1		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,148,996

										2.1.2		ค่าตอบแทนใช้สอยฯ 1,101,004
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งบประมาณส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ได้รับระหว่างปี 2554-2558

งบประจ�า

งบโครงการพัฒนาคลังความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
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1.12 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 1.12.1	ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สามารถจ�าแนกได้	ดังนี้

ทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยนับ จำานวน

หนังสือ เล่ม 85,215

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง 7,946

วารสาร เล่ม 461,400

จุลสาร เรื่อง 7,489

เอกสารรายงาน1 เรื่อง 12,737

วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย2 เรื่อง 1,728

เอกสารสิทธิบัตร เรื่อง 15,186

เอกสารมาตรฐาน เรื่อง 95,702

เอกสารการค้า เรื่อง 1,409

พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง 21,914

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 19,413

บทความวารสารภาษาต่างประเทศ เรื่อง 39,207

รีพริ้นท์ เรื่อง 4,852

กฤตภาค เรื่อง 16,865

ซีดีรอม แผ่น 2,286

วัสดุย่อส่วน

     - ไมโครฟิล์ม ม้วน 1,461

     - ไมโครฟิช แผ่น 33,539

รวม รายการ 828,349

1 หมายถึง	รายงานประจ�าปี	/	เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
2	หมายถึง	รายงานการศึกษาวิจัย	/	รายงานการทดลอง	/	รายงานการส�ารวจ
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	 1.12.2	ฐานข้อมูล	ที่มีบริการผ่านเว็บไซต์ของส�านักหอสมุดฯ	มีดังนี้

ฐานข้อมูล (บริการผ่าน Website http://siweb.dss.go.th) ระเบียน

1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-Public catalog)1 188,040

2. ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ 1,740

3. ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ 827

4. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled file) 5,776

5. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (Infornation repackaging file) 36

6. ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (e-Content) 135,394

7. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 16

8. ฐานข้อมูลดรรชนีมาตรฐานอาหารของ Codex alimentarius 384

9. ฐานข้อมูลวิธีทดสอบของ US EPA ในเอกสาร Code of Federal Regulations 248

10. ฐานข้อมูลกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยจากราชกิจจานุเบกษา 3,241

11. ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ NFPA 1,738

12. ฐานข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent files) 3,100

13. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของคนไทยที่ขอจดในต่างประเทศ (Thai’s Foreign Patent) 723

14. ฐานข้อมูลแนะนำาสิทธิบัตรที่น่าสนใจ (Patent gallery) 300

15. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33,606

16. ฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40,795

17. ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค 1,325

18. ฐานข้อมูล REACH Watch 1,846

19. ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม 346

20. ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ 308

21. ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3,512

22. ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. 1,888

23. ฐานข้อมูลข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,014

24. ฐานข้อมูลส่งเสริมสารสนเทศสู่ชุมชน 198

25. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 605

26. ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39

1	หมายเหตุ	ฐานข้อมูลบรรณานุกรมฯ	เป็นฐานข้อมูลเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีในส�านักหอสมุดฯ	ครอบคลุมภาษาไทยและภาษาต่าง

ประเทศ	ทั้งหนังสือ	วารสาร	รายงานการประชุม	บทความ	เอกสารรายงานทางวิชาการ	เอกสารสิทธิบัตร	และเอกสารเผยแพร่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า
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ฐานข้อมูล (บริการผ่าน Website http://siweb.dss.go.th) ระเบียน

27. ฐานข้อมูลประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก 54

28. ฐานข้อมูลรวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 57

29. ฐานข้อมูล Patent glossary 104

30. ฐานข้อมูล Web Directory 219

31. ฐานข้อมูล e-Scan 2,220

32. ฐานข้อมูล e-Book 1,434

รวม 436,133

	 1.12.3	วารสารอิเล็กทรอนิกส์	ประกอบด้วย	

ลำาดับที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Journal) ปีที่สืบค้นได้

1 Accreditation and Quality Assurance 2015-ปัจจุบัน 

2 Ceramic Industry 2015

3 Ceramics Technical 2015-ปัจจุบัน

4 Ceramics: Art and Perception 2015-ปัจจุบัน

5 Clay Times 2015

6 Coatings Tech (formerly : JCT Coatings Tech) 2015-ปัจจุบัน

7 Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety  2002-ปัจจุบัน

8 European Journal of Glass Science and -Part A Glass Technology 2015-ปัจจุบัน

9 Food Additives & Contaminants: Part A 2011-ปัจจุบัน

10 Food Additives & Contaminants: Part B 2011-ปัจจุบัน

11 International Polymer Science and Technology 2001-ปัจจุบัน

12 Journal of Food Science 1997-ปัจจุบัน

13 Journal of Food Science Education 2002-ปัจจุบัน

14 Paper360° 2009-ปัจจุบัน

15 Plastics Rubber and Composites : Macromolecular engineering 1999-ปัจจุบัน

16 TAPPI Journal 1990-ปัจจุบัน

 

หมายเหตุ	:

	 สนใจบทความฉบับเต็ม	(Full	Text)	ติดต่อขอรับบริการได้ที่	info@dss.go.th	หรือ	โทรศัพท์	02-2017250-6
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2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 2.1.1	 ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 ในปีงบประมาณ	 2558	 สามารถจ�าแนกเป็นประเภท	 

ได้ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ จำานวน

1. สารบรรณและสถิติ

 1.1 รับเอกสาร-สิ่งพิมพ์ และแจกจ่าย เรื่อง 2,018

 1.2 ร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ตอบ-เอกสารอื่นๆ และส่งออก ฉบับ 828

 1.3 ลงทะเบียนหนังสือโต้ตอบรับเข้า ฉบับ 247

 1.4 รับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน รายการ 4,859

2. งบประมาณ

 2.1 จัดทำารายละเอียดคำาของบประมาณ ครั้ง 1

 2.2 จัดทำารายละเอียดแผนการใช้จ่ายและแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ครั้ง 1

 2.3 ดำาเนินการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ ครั้ง 1

 2.4 สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณประจำาเดือน/ประจำาปี รายการ 12

 2.5 ดำาเนินการซื้อดร๊าฟท์ รายการ 3

 2.6 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ ครั้ง 12

 2.7 ดำาเนินการ/ประสานงานเรื่องการสั่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ ครั้ง 90

3. การพัฒนาบุคลากร

 3.1 การร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
     - ในประเทศ
     - ต่างประเทศ

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน

45/184
1/2

 3.2 จัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม ครั้ง/คน 8/371

 3.3 การมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สท. ครั้ง/คน 3/267

 3.4 การไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     - ในประเทศ ครั้ง/คน 1/31
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	 2.1.2	 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร	 เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ	 โดยการฝึกอบรม	 ประชุม	 สัมมนาทาง

วิชาการ	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	 	 ปีงบประมาณ	 2558	 บุคลากรส�านักหอสมุดฯ	 เข้ารับการฝึกอบรม	 และเข้าร่วมประชุม/สัมมนา	 

ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ	 เสริมสร้างสมรรถนะ	 รวมทั้งสิ้น	 

48	หลักสูตร	ดังนี้

ตารางพัฒนาบุคลากรจ�าแนกตามหลักสูตร

ล�าดับ ทักษะที่พัฒนา
หลักสูตร

ในประเทศ ต่างประเทศ
1 ด้านบริหารจัดการ	 25 -

2 ด้านวิชาชีพเฉพาะ 9 1

3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 -

4 ด้านจริยธรรม	คุณธรรม	 8 -

รวม 48

	 	 บุคลากรในแต่ละศูนย์	กลุ่ม	ฝ่าย	จ�านวน	184	คน	ได้รับการพัฒนาทักษะในการเข้ารับการฝึกอบรม	

และเข้าร่วมประชมุ/สมัมนา	ทางวชิาการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถ	เสรมิสร้าง

สมรรถนะ	ใน	4	ด้าน	ดังนี้

ตารางพัฒนาบุคลากรจ�าแนกประเภทตามทักษะที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยงาน

จ�านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา

แยกตามประเภททักษะ	(คน) รวม	(คน)

บริหารจัดการ วิชาชีพเฉพาะ เทคโนโลยีฯ จริยธรรม

ฝ่ายบริหารทั่วไป	(บห.) 22  3 0 3 28

กลุ่มหอสมุด	ว	และ	ท	(สม.) 50 10 1 8 69

ศูนย์สารสนเทศ	ว	และ	ท	(สร.) 49 7 2 8 66

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ทส.) 16 2 2 1 21

รวม 137 22 5 20 184

	 2.1.3	การมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน	สท.

  ในปีงบประมาณ	 2558	 มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้ความสนใจ	 ขอเยี่ยมชมดูงาน	 จ�านวน 

ทั้งสิ้น	3	ครั้ง	ดังนี้
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ตารางการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน	สท.

ครั้งที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง จ�านวน	(คน)	

1 13	พ.ย.	57 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย	จ.ลพบุรี การด�าเนินงานและบริการห้องสมุด 105

2 2	ก.ค.	58 สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์

หลักฐานต�ารวจ

การน�าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาภาค

การท�างานฯ	ตามหลักสูตร 

นักวิทยาศาสตร์	(สบ	4)	รุ่นที่	9

60

3 28	ก.ค.	58 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย	จ.ลพบุรี การด�าเนินงานและบริการห้องสมุด 102

รวม 267

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย	จ.ลพบุรี
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รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 2.1.4	บุคลากร	สท.	เยี่ยมชม	ศึกษาดูงานนอกสถานที่

	 	 ในปีงบประมาณ	2558	บุคลากร	สท.	ได้ไปเยี่ยมชม	ศึกษาดูงานนอกสถานที่	ทั้งในและต่างประเทศ	

จ�านวนทั้งสิ้น	2	ครั้ง	ดังนี้

ตารางบุคลากร	สท.	เยี่ยมชม	ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ครั้งที่ ระยะเวลา หน่วยงาน เรื่อง
จ�านวน	

(คน)
1 24	ก.พ.	58 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)

การบริหารจัดการห้องสมุด	 เพ่ือ

บริการนักวิจัย

31

2 15-21	ส.ค.	

58

สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม

และสถาบนัห้องสมุดหรอื	

International Federation of Library 

Associations	andInstitutions	(IFLA)	

ณ	ประเทศแอฟริกาใต้

ห้องสมดุทีม่คีวามคล่องตวั:การเข้าถงึ	

การพัฒนาและการแปลงสารสนเทศ	

(Dynamic	 Libraries:	 Access,	

Development	and	Transformation)

2

ศกึษาดงูานสหพนัธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบนัห้องสมดุ

International	Federation	of	Library	Associations	andInstitutions	(IFLA)	ณ	ประเทศแอฟรกิาใต้

	 2.1.5	ฝึกประสบการณ์วชิาชพี	(ด้านบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)

	 	 ในปีงบประมาณ	 2558	 มีสถาบันการศึกษาขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ที่	 สท.	

จ�านวนทั้งสิ้น	1	แห่ง	เป็นเวลา	90	วัน	ดังนี้

ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระยะเวลา หน่วยงาน รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
จ�านวน

(คน)

5	ม.ค.	58	ถึง

10	เม.ย.	58

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

น.ส.ธนัชพร	นวลใหม่

น.ส.เบญจมาศ	สุวรรณจิตร

น.ส.วรรณพร	ยอดค�า

3

 2.1.6	การจัดประชมุ	สัมมนา	อบรมเชงิปฏบิตักิารและกจิกรรมเผยแพร่สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 ในปีงบประมาณ	 2558	 สท.	 มีการจัดประชุม	 สัมมนา	 อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเผยแพร่

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จ�านวนทั้งสิ้น	12	ครั้ง	ดังนี้
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ตารางการจัดประชุม	สัมมนา	อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ วันที่ หลักสูตร สถานที่จัด
จำานวน 
(คน)

1 23 ธ.ค. 57 คณะทำางาน ศปว. ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การบริการจัดหา
เอกสารฉบับเต็ม การบริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด

ห้องประชุม 
ชั้น 3 สท.

23

2 17 ก.พ. 58 ISO 9001 อบรมเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสำาคัญใน ISO 
9001:2015 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

ห้องประชุม 
ชั้น 6 พศ.

71

3 27 ก.พ. 58 1. เสียงจากห้องสมุด (The Voice from Libraries) ลานกิจกรรม 
ชั้น 1 สท.

39
2. การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทาย
ในอนาคต (Library Development : Current Trends and 
Future Challenges)

4 13 มี.ค. 58 1. เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน ลานกิจกรรม 
ชั้น 1 สท.

35

2. เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร

5 20 มี.ค. 58 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1

ลานกิจกรรม 
ชั้น 1 สท.

62

6 19-20 
เม.ย. 58

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงระบบงานคุณภาพ 
ISO 9001 ของ วศ.” 

จ.ราชบุรี 65

7 25 มิ.ย. 58 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 2

ลานกิจกรรม 
ชั้น 1 สท.

40

8 26 มิ.ย. 58 ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ จัดโดย 
คณะทำางาน ศปว. 

ห้องประชุม 
ชั้น 6 พศ. 

99

9 4 ก.ค. 58 1. การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 และประชุมวิชาการ 
เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนา
ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์

ลานกิจกรรม 
ชั้น 1 สท.

30

2. ประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558
3. ประชุมวิชาการสำานักวิทยาทรัพยากร ประจำาปี 2558 เร่ือง 
“ก้าวไปด้วยกัน Library 2015 : Together We Go”

10 16 ก.ค.58 แนะนำาการใช้งานเว็บไซต์ KM วศ. ห้องกิจกรรม 
ISO 9000 
ชั้น 4 สท.

45

11 7 ส.ค. 58 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3

ลานกิจกรรม
ชั้น 1 สท.

21

12 1 ก.ย. 58 “DSS Kicks off ISO 9001:2015” โดยคณะอนุกรรมกาพัฒนา
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของ วศ.

ห้องประชุม 
ชั้น 6 พศ.

192
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รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	 งานอนุรักษ์ทรัพยากร

สารสนเทศ	 งานเผยแพร่และจัดนิทรรศการ	 และงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

ผลการปฏิบัติงาน	มีดังนี้

	 2.2.1	งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ	

	 	 มหีน้าท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการพฒันาและจดัหาทรพัยากรสารสนเทศให้มคีวามสมบรูณ์	สอดคล้องตาม

ความต้องการใช้ประโยชน์	 และทันสมัย	 ส�าหรับปีงบประมาณ	 2558	 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึ้น	 

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง

	ตารางแสดงจ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ	จ�าแนกตามประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย รวม

หนังสือ เล่ม 231 581 812

วารสาร เล่ม 254 919 1,173

เอกสารรายงาน	1 เรื่อง 1 62 63

วิทยานิพนธ์	เอกสารการวิจัย	2 เรื่อง - 1 1

เอกสารมาตรฐาน เรื่อง 120 - 120

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม - 463 463

บทความวารสารต่างประเทศ เรื่อง 3,767 - 3,767

รีพริ้นท์ เรื่อง 65 - 65

กฤตภาค เรื่อง - 840 840

ซีดีรอม แผ่น 72 5 77

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Book) รายชื่อ 1,269 - 1,269

วารสารอิเล็กทรอนิกส์	(e-Journal) รายชื่อ 16 - 16

รวม 5,795 2,871 8,666

หมายเหตุ : ผู ้สนใจค้นหาข้อมูลจาก e-Journal ของส�านักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail : info@dss.go.th

	 2.2.2	งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	

  มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการวิเคราะห์เรือ่ง	และ	จดัหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ	ท�าดรรชนสีบืค้น	

บันทึกข้อมูล	จัดท�าระบบฐานข้อมูลดรรชนี	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	นอกจากนี้ได้

จัดท�าบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ประจ�าเดือน	 เพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใหม่ๆ	 แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นรายเดือน	หากสนใจเป็น

สมาชิก	 “บัญชีรายช่ือเอกสารใหม่”	 สามารถแจ้งความประสงค์ที่ส�านักหอสมุดฯ	 e-mail	 :	 info@dss.go.th	 ส�าหรับ

ปีงบประมาณ	2558	มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางดังนี้

1	รายงานประจ�าปี/เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
2	รายงานการศึกษาวิจัย/รายงานการทดลอง/รายงานการส�ารวจ
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ทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย รวม

หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ เล่ม 276 349 625

ดรรชนีวารสาร เรื่อง 2,381 990 1,228

กฤตภาค เรื่อง - 840 840

เอกสารสิทธิบัตร เรื่อง 118 - 118

ตรวจสอบ	แก้ไข	ปรบัปรงุข้อมลูบรรณานกุรมสิง่

พมิพ์ในฐานข้อมลู	e-Public	Catalog	ให้เป็นปัจจบัุน

ระเบียน 481 2,083 2,564

จัดท�าสาระสังเขปบทความวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

เรื่อง 302 172 474

การเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง:	ฐานข้อมูล	e-Content

สิ่งพิมพ์ทั่วไป:	 การแปลงข้อมูลหน้าปก	 สารบัญ	

และดรรชนีให้อยู่ในรูปดิจิทัล	 และเชื่อมข้อมูล

ดิจิทัลเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เรื่อง

เล่ม/ภาพ

2,011

181/1,208

-

276/1,657

2,011

457/2,865

จดัท�าและเผยแพร่บญัชีรายชือ่เอกสารใหม่ประจ�า

เดอืน	ผ่านทางเวบ็ไซต์และเอกสารเผยแพร่

ฉบับ/

ครั้ง

228/12 228/12

	 2.2.3	งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุดแูลและจดัการให้ทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมดุอยูใ่นสภาพ

เรยีบร้อย	สมบรูณ์	มอีายกุารใช้งานยาวนานด้วยวธิกีารป้องกนั	การซ่อมแซม	เยบ็เล่ม	อบฆ่าเชือ้	แช่แข็ง	เพ่ือให้ทรัพยากร

สารสนเทศมีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาการให้บริการ	 ส�าหรับปีงบประมาณ	 2558	 มีการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ	 

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง

อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย รวม

การสแกนและจัดเก็บในรูปดิจิทัล

(สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)

เล่ม/ภาพ 559/151,842 - 559/151,842

เย็บเล่ม

		-ปกแข็ง เล่ม 330 150 480

		-ปกอ่อน เล่ม - 421 421

		-เย็บรวมเล่ม ฉบับ/เล่ม - 727/74 727/74

ซ่อมแซม เล่ม - 79 79

แช่แข็ง เล่ม 631 - 631
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รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 2.2.4	งานเผยแพร่และจัดนิทรรศการ

	 	 มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ผูใ้ช้บรกิารทราบและเข้าถงึทรพัยากรสารสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ภายใต้ส�านักหอสมุดฯ	 ตลอดจนสร้างให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และมีความเคลื่อนไหว	

เพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วมระหว่างผูใ้ห้บรกิารและผู้ใช้บริการ	โดยจัดกจิกรรมและนทิรรศการ	ในรูปแบบต่างๆ	แก่บคุลากร

ภายในและภายนอกองค์กร	ทัง้จากภาครฐั	เอกชน	สถาบนัอุดมศกึษาและประชาชน	ผลการด�าเนนิการ	จ�านวน	5	คร้ัง	ดงันี้

 	 ครั้งที่	1	นิทรรศการเรื่อง	“ใต้ร่มพระบารมี”	จัดขึ้นระหว่างวันที่	3-24	ธันวาคม	2557

  ครั้งที่	2	กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์	“กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”	จัดขึ้นระหว่าง

	 	 	 วนัท่ี	8-10	มกราคม	2558	ประกอบด้วย	นทิรรศการเร่ือง	“ASEAN”	และ	เรือ่ง	“แสงและดนิ”

  ครั้งที่	3	นิทรรศการเรื่อง	“เฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพฯ	เจ้าฟ้ารักการอ่าน”	

	 	 	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	2-30	เมษายน	2558

  ครั้งที่	4	นิทรรศการเรื่อง	“Save	World	Save	Us”	จัดขึ้นระหว่างวันที่	19	มิถุนายน	

	 	 	 ถึง	17	กรกฎาคม	2558

  ครั้งที่	5	นิทรรศการเรื่อง	“แม่ของแผ่นดิน”	จัดขึ้นระหว่างวันที่	12-31	สิงหาคม	2558

	 		 นอกจากการจัดกิจกรรมและนิทรรศการแล้ว	สท.	 ได้เข้าร่วมจัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ	ที่มี

ให้บรกิารแก่ผูใ้ช้บรกิาร	ในการจดัโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในของ	วศ.	ณ	พืน้ทีห่น้าห้องประชมุ	ชัน้	6	อาคาร	พศ.	

จ�านวน	2	ครัง้	ดงันี	้ครัง้ที	่1	วนัที	่27-28	ตุลาคม	2557	และ	คร้ังท่ี	2	วนัท่ี	5-6	มนีาคม	2558	อกีด้วย

	 2.2.5	งานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ศปว.)

	 	 ปัจจบุนั	ศปว.	มหีน่วยงานสมาชกิในเครือข่ายสารสนเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจ�านวน	29	

หน่วยงาน	 ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการท�ากิจกรรมและให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	 รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป	 หน่วยงานสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานสังกัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี	สถาบันอุดมศึกษา	หน่วยงานสังกัดกระทรวง	หน่วยงานภาคเอกชน	สมาคมวิชาชีพเฉพาะ	โดยมี

ส�านักหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นหน่วยงานกลางประสานงาน

ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย	ผลการปฏิบัติงาน	แบ่งตามภารกิจ	มีดังนี้

 	 1.	ศปว.	มีการประชุมหารือร่วมกัน	จ�านวน	2	ครั้ง	ได้แก่	1)	ประชุมคณะท�างานศูนย์ประสานงาน

สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2)	 ประชุมกลุ่มย่อย	 หารือในประเด็นการบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม	 

การบริการยืมระหว่างห้องสมุด	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2557

 	 2.	พัฒนาเว็บไซต์	ศปว.	http://www.scitech.in.th	

	 	 	 2.1	 เพิม่ข้อมลูเพือ่เผยแพร่ลงเวบ็ไซต์	 ศปว.	 ได้แก่	 ค�าสัง่คณะท�างาน	ศปว.	 ภาพบรรยากาศ 

การประชุมคณะท�างาน	 ศปว.	 (กลุ่มย่อย	 ครั้งที่	 1/2558)	 ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม	 ณ	 ฝ่ายบริการความรู้ 

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	ภาพการจัดฝึกอบรมเร่ือง	“ลขิสทิธิ์

ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ”

	 	 	 2.2	ต่ออายุโดเมนเนม	(www.scitech.in.th)	วันที่	14	มี.ค.	58-13	มี.ค.	60

 	 3.	จัดเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน	ณ	ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ส�านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาตเิมือ่วนัที	่24	กมุภาพนัธ์	2558	ณ	ฝ่ายบรกิารความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธานี	 โดยมีสมาชิก	

ศปว.	จ�านวน	31	คน	ร่วมการเยี่ยมชมในครั้งนี้
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 	 4.	จัดฝึกอบรม	เรื่อง	“ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ”	โดยได้รับเกียรติจาก

วิทยากร	 ดร.	 ทรงพันธ์	 เจิมประยงค์	 มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม	 จ�านวน	 99	 คน	 เมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	 2558	 

ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	6	อาคาร	สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 	 5.	จัดส่งสิ่งพิมพ์	2	รายการให้สมาชิกเครือข่าย	ศปว.	จ�านวน	28	หน่วยงาน

	 	 	 5.1	รายงานกิจกรรมประจ�าปี	2556	

	 	 	 5.2	รายงานกิจกรรมประจ�าปี	2557

	 2.2.6	การจัดท�าสาระสังเขปสาขาอาหาร	 172	เรื่อง

	 2.2.7	สถิติการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 -	ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	(e-Public	catalog)					350,682	 ครัง้

	 	 -	ฐานข้อมูลหน้าสารบัญอิเล็กทรอนิกส์	(e-Content)		 	 	 	 2,710	 ครัง้

2.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สร.)	 จัดให้มีงานบริการห้องสมุดและส่งเสริมการใช้ประโยชน์

สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพิม่ศกัยภาพการเข้าถงึสารสนเทศด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั	สามารถ

สืบค้นข้อมูลได้สะดวก	รวดเร็ว	และตอบสนองความต้องการในการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	แก่นักวิจัย	ผู้ประกอบการจาก

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันอุดมศึกษา	และประชาชน	ผลการปฏิบัติงาน	มีดังนี้

	 2.3.1	ด้านการบริการห้องสมุด

	 	 	 ห้องสมุดได้จัดบริการต่างๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ

และแหล่งข้อมูลได้อย่างถกูต้อง	รวดเรว็	โดยจดับรรยากาศอาคารสถานที	่ให้พร้อมเป็นแหล่งศกึษาค้นคว้า	วจิยั	ลกัษณะ

ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(Science	&	Technology	Information	One	Stop	

Services	Center)	บริการต่างๆ	ของห้องสมุด	ประกอบด้วย	บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ	บริการท�าบัตรห้องสมุด/บัตร

ยืมเอกสาร	 บริการยืม-คืน	 บริการตอบค�าถาม/แนะน�าการใช้บริการห้องสมุด	 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม	 ฯลฯ	 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน	ดังนี้

 	 1)	 ผู้ขอรับบริการ	 (3,777	 คน)	 จ�าแนกตามช่องทางการติดต่อและประเภทหน่วยงานที่ขอรับ

บริการ	ดังนี้

ช่องทางการติดต่อขอรับ

บริการ

ผู้ขอรับบริการจ�าแนกตามประเภท	(คน)

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป รวม

1)	ติดต่อด้วยด้วยตนเอง 1,442 1,029 371 393 3,235

2)	ขอรับบริการทางโทรศัพท์ 255 47 7 8 317

3)	ขอรับบริการทางอีเมล 33 178 5 9 225

รวม 1,730 1,254 383 410 3,777
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนของผู้มาขอรับบริการ

	 	 2)	บริการสารสนเทศตามความต้องการ	จ�าแนกตามประเภทบริการ	จ�านวน	1,400	เรื่อง	ดังนี้

ประเภทบริการ จ�านวน	(เรื่อง)

1.	บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Services) 77

2.	บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม	(Document	Delivery	Service)

										2.1	บุคคลภายนอก 634

										2.2	บุคลากรภายใน	วศ. 689

รวม 1,400

	 	 3)	บริการทรัพยากรสารสนเทศ	จ�าแนกตามภาษา	จ�านวน	13,518	เล่ม	ดังนี้

บริการ
จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ	(เล่ม)

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวม

1)	ทรัพยากรสารสนเทศใช้ภายในห้องสมุด 6,368 3,984 10,352

2)	ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 60 298 358

3)	ขอท�าส�าเนาทรัพยากรสารสนเทศ 2,614 194 2,808

รวม 9,042 4,476 13,518
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	 	 4)	 บริการท�าบัตรห้องสมุดและบัตรยืมเอกสาร	 ส�านักหอสมุดฯ	 ได้จัดบริการนี้ ข้ึนโดยให้ม ี

บัตร	 2	 ประเภท	 คือ	 บัตรห้องสมุดส�าหรับการเข้าใช้บริการห้องสมุด	 และบัตรยืมเอกสาร	 มีผู้ขอรับบริการท�าบัตร	

จ�านวน	807	คน	เป็นบัตรส�าหรับเข้าใช้บริการห้องสมุด	จ�านวน	800	คน	และบัตรยืมเอกสาร	จ�านวน	7	คน

	 2.3.2	การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์

   ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีการให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในด้านต่างๆ	เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ดังนี้

 	 1)	 บริการค้นเรื่องทางวิชาการ	 เป็นบริการช่วยการค้นคว้าข้อมูลตามค�าขอ	 ท่ีจัดข้ึนส�าหรับผู้ขอรับ

บริการที่มาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง	ทางโทรศัพท์	 โทรสาร	 และอีเมล	 เอกสารที่ให้บริการ	 ได้แก่	 หนังสืออ้างอิง	

วารสารสาระสังเขป	วารสารวิชาการ	เอกสารภาษาไทย	เอกสารสิทธิบัตร	เอกสารมาตรฐาน	เอกสารทางการค้า	ฯลฯ

ช่องทางการขอรับบริการค้นเรื่อง จ�านวน	(เรื่อง)

ติดต่อด้วยตนเอง 2,537

ติดต่อทางโทรศัพท์ 	53

ติดต่อทางอีเมล 	21

รวม 2,611

  2) บริการติดตามสารสนเทศทันสมัย

เฉพาะเรื่องเฉพาะราย (Selective Dissemination of 

Information Service : SDI) (http://siweb.dss.go.

th/sdi/)

	 เป็นบริการติดตามสารสนเทศทันสมัยจากแหล่ง

สารสนเทศฉบับใหม่ล่าสุดได้แก่	 วารสารวิชาการ	 วารสาร

สาระสังเขป	และฐานข้อมลูต่างๆ	ทีส่�านักหอสมดุฯ	บอกรับ	

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ช่วยผูข้อรบับรกิารตดิตามสารสนเทศ	

ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ภายใต้หัวเรื่องท่ี

คัดเลือกและขอบข่ายที่ผู้ขอรับบริการก�าหนด	

	 	 	 ในปี	2558	มีผู้ขอรับบริการ	SDI	จากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม	โดยสรุปดังนี้

ลำาดับที่ รายการ จำานวน

1 จำานวนผู้ขอรับบริการ SDI  21 ราย

2 หัวเรื่อง/คำาค้นที่ใช้ในการ
ติดตาม

94 เรื่อง เช่น 
-Food; Coconut cream, Eldery drink
-Chemistry; Malachite green, polyaluminium chloride (PAC) 
-Materials; Plaster gypsum, Retroreflective sheeting 
-Agrochemistry; Fertilizer analysis, Soil science 
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ลำาดับที่ รายการ จำานวน

3 แหล่งที่ใช้ในการติดตาม  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 

	 2.3.3	เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 1)	ติดตามและเผยแพร่สารสนเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 Ø วารสาร

	 	 -	คัดเลือกบทความที่น่าสนใจเพื่อท�าดรรชนีวารสาร	 จ�านวน	180	 เรื่อง

	 	 -	คัดเลือกบทความ/อ่านวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแฟ้มข้อมูล	 จ�านวน		214	เรื่อง

	 	 		เฉพาะเรื่อง

	 	 -	ติดประกาศบทความที่น่าสนใจ	 จ�านวน	 83		เรื่อง

	 Ø สิทธิบัตร

	 	 -	อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรและจัดจ�าแนก	 จ�านวน		118	เรื่อง

	 	 -	อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรที่น่าสนใจ	 จ�านวน	 6	 เรื่อง

	 Ø มาตรฐาน

	 	 -	คัดเลือกเรื่องมาตรฐาน	กฎระเบียบ	ข้อบังคับที่น่าสนใจ	 จ�านวน	 188	เรื่อง

	 	 		เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

	 	 2)	รวบรวมและประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน

	 Ø จัดทำาแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง จำานวน 12 เรื่อง

	 Ø จัดทำาแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ จำานวน 4 เรื่อง

  3) จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศเฉพาะเรื่องเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์

	 	 	 3.1)	ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง	(Patent	

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

เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องจากเอกสารสิทธิบัตร	จ�านวนข้อมูลใน

ฐานข้อมูลจนถงึกันยายน	2558	รวมท้ังหมด	240	เรือ่ง	3,100	ระเบยีน	โดย

ในปี	2558	ได้ด�าเนินการ	12	เรื่อง	118	ระเบียน	ดังนี้

• Mulberry extract (10 ระเบียน) 
• Strawberry extract (11 ระเบียน) 

• Banana storage (12 ระเบียน)

• Rubber paving and flooring (13 ระเบียน)
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• Asphalt-rubber paving and flooring (8 ระเบียน)

• Drone control system (10 ระเบียน)

• Mask for use in case of fire (10 ระเบียน)

• Noni juice (11 ระเบียน)

• Roofing products with solar reflectance (8 ระเบียน)

• Process for removing caffeine from coffee (9 ระเบียน)

• Chocolate containing vitamins (6 ระเบียน)

• Canna Indica (10 ระเบียน)

	 	 	 3.2)	ฐานข้อมูลแนะน�าสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ	(Patent	gallery)	

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

เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากเอกสารสิทธิบัตรประเทศ

ต่างๆ	จ�านวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน	2558	รวมทั้งหมด	

300	เรื่อง	โดยในปี	2558	ได้ด�าเนินการ	6	เรื่อง	ดังนี้	

1.		สุราจากกระเทียม	

2.		ปากกาต้านจุลินทรีย์และท�าความสะอาดมือ	

3.		อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและท�าความสะอาดหนังสือ

4.		หน้ากากพร้อมออกซเิจนส�าหรบัใช้ในเหตเุพลงิไหม้

5.		กาแฟไร้คาเฟอีน

6.		ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช็อกโกแลต

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

article/)  เป็นฐานข้อมลูทีร่วบรวมบทความทีน่่าสนใจเพ่ือตดิตาม

ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือก

บทความจากวารสารวชิาการภาษาต่างประเทศและจดัทำาบทคัดย่อ

เป็นภาษาไทย จำานวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558  

มีทั้งหมด 1,740 เรื่อง โดยในปี 2558 ได้ดำาเนินการ 46 เรื่อง  

มีตัวอย่าง ดังนี้

1.	 การเตรียมมาการีนจากออกาโนเจลของขี้ผึ้งทานตะวันและน�้ามันพืช

2.	 การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน�้ามันแอปริคอตในหนูขาว

3.	 การหาปริมาณผงชูรสในซุปไก่ก้อนและซุปเนื้อก้อนโดยวิธี	 High-performance	 liquid	

chromatography	(HPLC)

4.	 การปรับปรุงวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาส�าหรับกระดาษลามิเนตที่ใช้ใน	บรรจุภัณฑ์อาหาร

5.	 คาร์ราจีแนนและการประยุกต์ใช้ในการน�าส่งยา

6.	 การคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ	เพื่อเป็นเชื้อเริ่มต้นในการผลิตปลาหมัก

7.	 การแพร่ของสารประกอบเคมีจากบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ระหว่างการแปรรูปโดยใช้ความร้อน 

แบบเดิมหรือใช้คลื่นไมโครเวฟ	และการเก็บรักษา

8.	 การวิเคราะห์สารไนไตรท์	ไนเตรท	และสีของรังนกเบื้องต้น

9.	 คุณสมบัติทางโภชนาการของรังนก
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10.	ความเป็นไปได้ในการทอดอาหารแบบไร้ไขมันโดยใช้กลูโคสเหลว

11.	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารพาทูลินโดยยีสต์ทะเล	Kodameae	ohmeri

12.	สารกันหืน	BHT	และสารเมแทบอไลต์ของ	BHT	ในอาหาร

13.	ความส�าคัญของอินูลินฟรักแทนส์ในอาหารของมนุษย์

14.	การใช้การท�านายอัตราการเจริญและรอดชีวิตของจุลินทรีย์ควบคู่กับการถ่ายโอนก๊าซออกซิเจน

และคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบบรรจุภัณฑ์และอาหาร	 :	 วิธีพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการ 

ตัดสินใจส�าหรับก�าหนดขนาดบรรจุภัณฑ์อาหาร

15.	พัฒนาการของโลกแห่งสารสนเทศสิทธิบัตร-ความท้าทายของวันวาน	วันนี้	และวันพรุ่งนี้

16.	การส�ารวจสารพฤกษเคมใีนใบของพชืตระกลูปรงสายพนัธุ	์Cycas	circinalis	และ	Cycas	revoluta	

:	สารไบฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียปานกลาง

17.	นวัตกรรมและการพัฒนาวัสดุแก้วรีไซเคิล

18.	การป้องกันการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราท่ีเป็นพษิในเมลด็พชื	โดยวธิตีรวจวดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

19.	ตัวดูดซับต้นทุนต�่าจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรส�าหรับใช้ในการก�าจัดสีย้อม

20.	การตรวจหาสารให้ความหวานในเครื่องดื่มโดยวิธี	LC-MS/MS

	 	 3.4)	ฐานข้อมลูประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง	(http://

siweb.dss.go.th/compiled/)	 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมเฉพาะ

เรื่องใดเร่ืองหนึ่ง โดยกำาหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่องที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้ขอรับบริการสามารถติดตามเอกสารฉบับเต็ม (Full 

text) ได้จากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง จำานวนข้อมูลใน 

ฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558 มีทั้งหมด 71 เรื่อง 5,776 ระเบียน 

โดยในปี 2558 ได้ดำาเนินการ 12 เรื่อง 598 ระเบียน ดังนี้

1.	 CF	60	:	กระชายด�า	(Kaempferia	pafiflora)	(40	ระเบียน)

2.	 CF	61	:	ถ่านอัดแท่ง	(Charcoal	briquettes)	(29	ระเบียน)

3.	 CF	62	:	กวาวเครือ	(Pueraria	mirifica)	(51	ระเบียน)

4.	 CF	63	:	น�้าส้มควันไม้	(Wood	vinegar)	(48	ระเบียน)

5.	 CF	64	:	กล้วย	:	ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป	(Banana	:	product	and	processing)	(85	ระเบียน)

6.	 CF	65	:	น�้ามันร�าข้าว	(Rice	bran	oil)	(45	ระเบียน)

7. CF 66 : ทเุรยีน : ผลติภณัฑ์และการแปรรปู (Durian : production and processing) (85 ระเบยีน)

8. CF 67 : มะขาม : ผลติภณัฑ์และการแปรรปู (Tamarind : production and processing) (48 ระเบยีน)

9. CF 68 : สาหร่าย : ผลติภณัฑ์และการแปรรปู (Seaweed : production and processing) (44 ระเบียน)

10. CF 69 : นำ้าผักเพื่อสุขภาพ (Vegetable juice for health) (36 ระเบียน)

11. CF 70 : นำ้าผลไม้เพื่อสุขภาพ (Fruit juice for health) (63 ระเบียน)

12. CF 71 : สะตอ (Bitter bean) (24 ระเบียน)
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	 	 3.5)	ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้	(http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp)	

เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายแก่การท�าความเข้าใจ	 เพื่อการ

เขา้ถงึสารสนเทศทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้อย่างสะดวกพร้อมใช้	นอกจากนี้	ยงัได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่

ใช้อ้างองิในการเรียบเรียง	โดยจัดท�าเป็นแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อม

ใช้	(Information	repackaging	file)	เพือ่ให้บรกิารตดิตามเอกสารอ้างอิง	

ข้อมูลในฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้จนถึงกันยายน	 2558	 

มีจ�านวน	36	เรื่อง	โดยในปี	2558	ได้ด�าเนินการ	4	เรื่อง	ดังนี้

1.	IR	33	:	โรคติดเชือ้ไวรัสอโีบลา	(Ebola	virus	desease-EVD)	

2.	IR	34	:	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

3.	IR	35	:	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก

4.	IR	36	:	สาหร่าย	(Seaweed)

	 	 3.6)	ฐานข้อมลูกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัของ

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

standard/rachakitja/show_list_kitja.asp)	 เป็นฐานข้อมูลที่

รวบรวมกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่น่าสนใจของไทยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยคัดเลือกจากราชกิจจานุเบกษา	

ประเภท	 ก	 ฉบับกฤษฎีกา	 และประเภท	 ง	 ฉบับประกาศและ 

งานทั่วไป	 เช่น	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม	เป็นต้น	ข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน	2558	มี

ทั้งหมด	 3,241	 เรื่อง	 โดยในปี	 2558	 ได้ด�าเนินการ	 188	 เรื่อง	 

มีตัวอย่าง	ดังนี้

1.	 การบริหารงานคุณภาพ-ความพึงพอใจของลูกค้า-แนวทางส�าหรับการเฝ้าติดตามและการวัด	 

(มอก.	10004-2557	(ISO	10004	:	2012))

2.	 การรบัมาตรฐานระหว่างประเทศและเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานระดับภมูภิาค

หรือมาตรฐานระดับประเทศ	 เล่ม	 2	 การรับเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศ	 (มอก.	 5021	 เล่ม	

2-2557	(ISO/IEC	GUIDE	21-2	:	2005))

3.	 แชมพู	(มอก.	162-2558)

4.	 บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์	เล่ม	1	:	ข้อก�าหนดทั่วไป	ด้านความปลอดภัยมูลฐานและสมรรถนะ

ที่ส�าคัญ	(มอก.	2629	เล่ม	1-2557)

5.	 ประกาศกรมธรุกจิพลงังาน	เรือ่ง	ก�าหนดลกัษณะและคณุภาพของน�า้มนัดีเซล	(ฉบบัท่ี	5)	พ.ศ.	2558

6.	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย

ทิ้งสารเบนซีน	และสาร	1,	3-บิวทาไดอีน	จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

7.	 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	เรือ่ง	ก�าหนดมาตรฐานระดับเสยีงของรถยนต์

8.	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม 

เคมีบางประเภทเป ็นแหล่งก�าเนิดมลพิษที่จะต ้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน	 

และสาร	1,	3-บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ
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9.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบบัที	่369)	พ.ศ.	2558	เรือ่ง	ขวดนม	และภาชนะบรรจนุมส�าหรบั

ทารกและเด็กเล็ก

10.	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558

11.	ภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุยาตา	(มอก.	686-2558)

12.	หลักปฏิบัติส�าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง	(มกษ.	9041-2557)

 

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

เป็นฐานข้อมูลรวบรวมคำาถามจากเร่ืองท่ีมผีูส้นใจค้นคว้าพร้อมคำาตอบ 

และระบุแหล่งอ้างอิง/รายการเอกสารที่สืบค้นได้ ซ่ึงผู้สนใจ

สามารถขอรับบริการเอกสารฉบับเต็มของรายการเอกสารอ้างอิง

ได้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำาเป็นส่วนของ “ค�ำถำมนี้มีค�ำตอบ” ซึ่ง

เป็นการรวบรวมคำาถาม-คำาตอบจากผูข้อรบับริการ นำาเสนอเนือ้หา

คำาตอบโดยย่อพร้อมระบเุอกสารทีไ่ด้เพือ่เป็นแนวทางในการสืบค้น

ต่อไป จำานวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558 มีทั้งหมด 

827 เรื่อง โดยในปี 2558 ได้ดำาเนินการ 120 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้

1.	 สารแอสตาแซนธิน	 (Astaxanth in )	 

มีคุณสมบัติอย่างไร	

2.	 สีผสมอาหารที่เป็นสีสังเคราะห์	มีอันตรายหรือไม่อย่างไร

3.	 เซลล์เชื้อเพลง	(Fuel	cell)	เป็นแบตเตอรี่หรือไม่และแตกต่างจากแบตเตอรี่อย่างไร	

4.	 มีการน�านาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ยา	เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

5.	 ฟักข้าว	มีสารส�าคัญอะไรบ้าง	

6.	 วิธีการเติมสารกันหืนในผลิตภัณฑ์อาหาร	มีกรรมวิธีอย่างไรบ้าง

7.	 หากต้องการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือกังหันลม	เราจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์

ได้หรือไม่	

8.	 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับปริมาณอะฟลาทอกซิน

9.	 เรามีวิธีการตรวจสอบหาสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม	ได้อย่างไรบ้าง

10.	กวาวเครือ	ปริมาณการใช้	และข้อควรระวัง	

11.	มูลสัตว์ที่นิยมน�ามาใช้ท�าปุ๋ยหมักแต่ละชนิด	มีแร่ธาตุอาหารแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

12.	การเคลือบเมล็ดพันธ์	(seed	coating)	คืออะไร	และ	ตัวอย่างของเมล็ดพันธ์ที่นิยมน�ามาพ่นสาร

เคลือบ	มีชนิดใดบ้าง

13.	การปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เชื้อเพลิงชีวมวลมีคุณสมบัติดีขึ้น	ควรต้องท�าอย่างไร

14.	ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	หรือก๊าซไข่เน่า	ควรมีระดับเท่าใด	จึงถือว่า	ปลอดภัยต่อ

สุขภาพ

15.	กรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ	โดยใช้สารช่วยสีติด	(mordant	dyeing)	มีลักษณะอย่างไร
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  	 3.8)	ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม	(http://siweb.dss.go.th/reuse/)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับวัสดุ

เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เช่น เซรามิก แก้ว ยาง 

กระดาษ และการนำาไปใช้ประโยชน์ เพือ่เป็นแหล่งข้อมลู

ในการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ

กระตุน้ให้มีการนำาวสัดุเหลอืทิง้มาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิม่

มูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด

จากวสัดเุหลอืทิง้ โดยคดัเลอืกข้อมลูจากแหล่งต่างๆ เช่น 

เอกสารสทิธบิตัร บทความจากวารสาร และนำามาจดัทำา

บทคัดย่อ จำานวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 

2558 มีทั้งหมด 346 เรื่อง ได้ดำาเนินการ 10 เรื่อง ดังนี้

1.	 การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของ 

สิ่งปลูกสร้างด้วยพลาสติกรีไซเคิล

2.	 วิธีการผลิตพลาสติกโพลิคาร์บอเนตผสมกับพลาสติกรีไซเคิล

3.	 วิธีและอุปกรณ์อัดรีดแนวตั้งส�าหรับผลิตเม็ดพลาสติกแบบประหยัดพลังงาน

4.	 กระบวนการแปรใช้ใหม่และแยกพอลิสไตรีนโฟมจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉพาะที่มาจาก 

ร้านอาหารจานด่วน

5.	 ตัวท�าละลายส�าหรับพอลิสไตรีน	วิธีลดปริมาตรและการแปรใช้ใหม่พอลิสไตรีนโฟม

6.	 วิธีการแยกหมึกออกจากกระดาษ

7.	 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเยื่อกระดาษที่แยกหมึกพิมพ์ออกแล้ว	

8.	 การน�ากระจกหน้าจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์มาแปรใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบส�าหรับกระเบื้อง

เซรามิก

9.	 การผลิตขวดเบียร์แก้วโดยใช้แบบหล่อยิปซัมส�าหรับท�าแบบเซรามิกที่ไม่ใช้แล้ว

10.	วิธีแปรใช้ใหม่ขยะจากวัสดุโฟมพลาสติก

  4) การจัดทำาสาระสังเขป

	 	 	 4.1)	จดัท�าสาระสงัเขปบทความท่ีน่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยภีาษาต่างประเทศ

	 	 	 						เป็นภาษาไทย	46	เรื่อง

	 	 	 4.2)	จดัท�าสาระสงัเขปภาษาไทยของข้อมลูสาระสงัเขปเกีย่วกบัวสัดเุหลอืทิง้จากอตุสาหกรรม 

	 	 	 						ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย	10	เรื่อง

	 	 	 4.3)	จัดท�าสาระสังเขปภาษาไทยจากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง	255	เรื่อง

	 	 5)	สถติกิารใช้สารสนเทศจากฐานข้อมลูเฉพาะเรือ่งด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูล จ�านวน	(เรื่อง)

1)		ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง 6,754

2)	ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ 18,045
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ฐานข้อมูล จ�านวน	(เรื่อง)

3)	ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 31,021

4)	ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้	 1,305

5)	ฐานข้อมลูกฎหมาย	ระเบียบข้อบงัคบั	ด้านวทิยาศาสตร์และ		 

				เทคโนโลยี	(จากราชกิจจานุเบกษา)

20,338

6)	ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์	:	ค�าถามนี้มีค�าตอบ 8,085

รวม 85,548

2.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้พัฒนาบริการในรูปแบบต่างๆ	 บนเว็บไซต์ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สท.)	(http://siweb.dss.go.th)	เพือ่ให้บคุลากรภายในกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	และ

ผู้ใช้บริการจากภายนอกสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ทางศูนย์ฯ	จึงได้น�าสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ	มา

จัดท�าให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบจัดเก็บและการเข้าถึง	เพื่อให้บริการผ่านทางเครือข่าย	Internet	

และ	Intranet	ด�าเนินการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(VTLS)	ให้รองรับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

(e-Book)	 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	 และการบริการข้อมูลผ่าน	 Internet	 อีกท้ังพัฒนาเว็บไซต์/ฐานข้อมูลเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน	สท.	และเพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ของ	วศ.	นอกจากนี้ยังปรับปรุงรูปแบบและ

การเข้าถึงสารสนเทศให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 2.4.1	รายละเอียดฐานข้อมูลที่พัฒนา

	 	 ส�านกัหอสมดุฯ	มฐีานข้อมลูจ�านวนกว่า	50	ฐาน	เพือ่บรกิารผูใ้ช้ให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างสะดวก	

รวดเร็ว	โดยจ�าแนกเป็น	9	ประเภทฐานข้อมูลดังนี้
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ตารางแสดงรายละเอียดฐานข้อมูลแยกตามประเภท

ประเภทฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูล

1

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม

สิ่งพิมพ์	สท.

	 เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมบรรณานุกรมของสารสนเทศทุกประเภท

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ภายในส�านักหอสมุดฯ	 หากสนใจต้องการขอส�าเนา

เอกสารสามารถติดต่อขอรับบริการได้

1.1	ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2	ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ

1.3	ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์

1.4	ฐานข้อมูล	Compiled	File

1.5	ฐานข้อมูลวารสารอภินันทนาการ

1.6	ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

 

2

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

	 เป็นฐานข้อมลูทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่รวบรวมข้อมูลต่างๆ	ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัสทิธบิตัรใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.1	ฐานข้อมูล	Patent	Glossary

2.2	ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร	(Patent	File)

2.3	ฐานข้อมูล	Thai’s	Foreign	Patent

2.4	ฐานข้อมูลเทคโนโลยีน่าสนใจ	(Patent	Gallery)

3

ฐานข้อมูลมาตรฐาน

	 เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อก�าหนดมาตรฐาน	 และกฎระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ	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)	

3.3	ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่มีในข่ายงานศูนย์ประสานงาน

					สารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ศปว.)	

3.4	ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

3.5	ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย	(NFPA	standard)

3.6	ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน	(Standard	Collection)

3.7	ฐานข้อมูล	Thai	Chemical	Directory

4

ฐานข้อมูลเครือข่าย

	 เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�าข้ึนจากแนวคิดที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยร่ีวมกนัระหว่างหน่วยงาน	ประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐั	ภาค

เอกชนและสถาบันการศึกษา

4.1	ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.2	ฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4.3	ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค

4.4	เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ศปว.)
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ประเภทฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูล

	5

ฐานข้อมูล 

เอกสารฉบับเต็มของ	

วศ.

	 เป็นฐานข้อมลูทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่รวบรวมบทความและเอกสารต่างๆ	ทีเ่รยีบเรยีงขึน้

โดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์	 เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ	 ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.1	ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัยและเอกสารประเมินผลงาน

					วิชาการของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.2	ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้แก่	

					ข้อมูลจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	บทความวิทยุกระจายเสียง	

					และข่าวสารราชการของ	วศ.

5.3	ฐานข้อมูลเทคโนโลยี	วศ.	เพื่อชุมชน

5.4	ฐานข้อมูล	e-Book

5.5	ฐานข้อมูล	e-Scan

6

ฐานข้อมูลแนะน�าแหล่ง

ข้อมูลจากเว็บไซต์

	 เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ	 อาทิ	 สาขาเคมี	 ชีววิทยา	 ฟิสิกส์และวิศวกรรม	

คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง

6.1	ฐานข้อมูล	Science	Category

6.2	ฐานข้อมูลหน่วยงานผู้ผลิตและจ�าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ	

					ว	และ	ท	ในประเทศไทย

7

ฐานข้อมูลกิจกรรม

พิเศษ

	 เป็นฐานข้อมูลท่ีจัดท�าข้ึนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้เก่ียวกับ	 

พระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พระราชกรณยีกจิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช	ในด้านต่างๆ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และศูนย์การศึกษา

การพฒันาต่างๆ	เนือ่งในวโรกาสส�าคญัต่างๆ	รวมถงึความรูเ้กีย่วกบับคุคลส�าคญัทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1	ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ.

7.2	ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

					พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

7.3	เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย	 

					ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี

7.4	เว็บไซต์รวบรวมผลการประกวดเว็บไซต์พระราชประวัติและ

					พระราชกรณียกิจพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย	ฉลองสมโภช	200	ปี

					รัชกาลที่	4

7.5	เว็บไซต์มูลนิธิ	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม
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ประเภทฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูล

8

ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของ	วศ.

	 เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของ	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�านักงาน

8.5	ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากร

8.6	ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์

8.7	ฐานข้อมูลประเมินความพึงพอใจ/	ฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์

8.8	ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

8.9	ฐานข้อมูลแบบส�ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

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

8.18	เว็บไซต์	KM	วศ.

9

ฐานข้อมูลเฉพาะทาง

	 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อ

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า

9.1	ฐานข้อมูล	REACH	WATCH

9.2	ฐานข้อมูลวัดสุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม	

9.3	ฐานข้อมูลสารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี
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	 2.4.2	งานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

	 	 ในปี	 2558	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ	 วศ.	 (ประเภท 

ที่	8)	จ�านวน	1	ฐาน	และฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์	สท.	(ประเภทที่	1)	จ�านวน	1	ฐาน	ดังนี้

	 	 1)	เว็บไซต์	KM	วศ.

	 	 	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้าน	 ว	 และ	 ท	 รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร	วศ.

	 	 2)	ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

   จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นออนไลน์ที่รวบรวมบทคัดย่อเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ชุมชน โดยเริ่มจากสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมทางการ

เกษตร และวิศวกรรมอาหาร
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	 นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเว็บเพจ/	 โครงสร้างฐานข้อมูล/	 เว็บไซต์	 อีกจ�านวน	 23	 ฐาน/	 เว็บไซต์	 แยกตาม

ประเภทฐานข้อมูล	ดังนี้

ประเภทฐานข้อมูล ฐานข้อมูล/ เว็บไซต์

1

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม

สิ่งพิมพ์	สท.

-	ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-	ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์

-	ฐานข้อมูล	Compiled	File

-	ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

 2

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

-	ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร	(Patent	File)

3

ฐานข้อมูลมาตรฐาน

-	 ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่มีในข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ 

	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ศปว.)	

-	ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน	(Standard	Collection)

	4

ฐานข้อมูลเครือข่าย

-	เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ศปว.)	

	5

ฐานข้อมูล 

เอกสารฉบับเต็มของ	วศ.

-	ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

-	ฐานข้อมูล	e-book

-	ฐานข้อมูล	e-scan

6

ฐานข้อมูลแนะน�าแหล่งข้อมูล

จากเว็บไซต์

-	ฐานข้อมูล	Science	Category

7

ฐานข้อมูลกิจกรรมพิเศษ

-	ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ	วศ.

8

ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของ	วศ.

-	ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ	ISO	9001:2008

-	ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากรของ	สท.

-	ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์

-	ฐานข้อมูลครุภัณฑ์	IT	และ	ครุภัณฑ์ส�านักงาน

-	ฐานข้อมูลแบบส�ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

-	ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

-	เว็บไซต์	Intranet	สท.

-	เว็บไซต์	OTOP

-	ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP

-	เว็บไซต์	KM	วศ.
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	 2.4.3	งานบริการ/	งานตามภารกิจ

	 	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการด�าเนินงานตามภารกิจ	ปีงบประมาณ	2558	สรุปได้ดังนี้

	 		 1)	บริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย

	 1.1)	การเข้าถงึบรกิารสารสนเทศผ่านเวบ็ไซต์	(http://siweb.dss.go.th)	 224,110	คน

	 1.2)	เผยแพร่รายชื่อเอกสารใหม่ผ่านทางเว็บไซต์	 	 12	 ครั้ง

	 1.3)	ปรับปรุงและน�าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง	 	 528	 เรื่อง

	 1.4)	ปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างเว็บไซต์	 	 475	 ครั้ง

	 	 	2)	งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

	 2.1)	เพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล

	 -	เผยแพร่สารสนเทศทันสมัยผ่านเว็บไซต์	 	 578	 เรื่อง

	 -	เพิ่มข้อมูลและค�าส�าคัญในฐานข้อมูล	STKC	 	 91	 เรื่อง

	 -	เพิ่มข้อมูล/ค�าส�าคัญในฐานข้อมูล	สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 บทความวิทยุกระจายเสียง		 	 12	 เรื่อง

	 บทความ	สาระน่ารู้	 		 	 21	 เรื่อง

	 บทความวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 	 44	 เรื่อง

	 2.2)	จัดท�าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

	 -	บทความวิทยุกระจายเสียง		 		 12	 เรื่อง

	 -	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 		 44	 เรื่อง

	 -	e-Book	และ	e-Journal	 		 517	 เล่ม

	 3)	งานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	วศ.	และ	สท.	 	 5	 ครั้ง

	 	3.1)	การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(จ�านวน	2	ครั้ง)

  ครั้งที่	1	วันที่	24	มิ.ย.	58	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	29	คน

  ครั้งที่	2	วันที่	24	มิ.ย.	58	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	33	คน
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	 	3.2)	แนะน�าการใช้งานเว็บไซต์	KM	วศ.

     ครั้งที่	1	วันที่	16	ก.ค.	58	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	19	คน

     ครั้งที่	2	วันที่	16	ก.ค.	58	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	26	คน

 

	 3.3)	แนะน�าเว็บไซต์	OTOP

     วันที่	27	ก.ค.	58	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	10	คน
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	 3.4)	การใช้งานฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสาร	ISO	9001:2008

     วันที่	4	ก.ย.	58	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	7	คน

 

	 3.5)	การใช้งานฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์

     วันที่ 7 ก.ย. 58 มีผู้เข้าอบรมจำานวน 9 คน
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3.1 โครงการพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล 

หลักการและเหตุผล

	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ 

ทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีท่ีมุง่ส่งเสรมิกำรเข้ำถงึและกำรน�ำควำมรูว้ทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์เพือ่

กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในชำติ	 รวมท้ังกระตุ้นให้ประชำชนท่ัวไปตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของแหล่งข้อมูล 

ควำมรู้ที่จัดให้มีในห้องสมุด	 จึงได้ริเริ่มแนวคิดในกำรพัฒนำเครือข่ำยคลังควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

(Integrated	Science	and	Technology	Knowledge	Repository	Network)	โดยระยะแรกได้เริ่มงำนในลักษณะ

เครือข่ำยห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มำตั้งแต่ปี	 2547–2554	 ภำยใต้	 “ชุดโครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ”	เพือ่สำนต่องำนจำกโครงกำรดังกล่ำวให้สำมำรถเกดิกำรใช้ประโยชน์อย่ำง

คุ้มค่ำที่สุด	และมผีลกระทบเชงิบวกในวงกว้ำงต่อทกุภำคส่วน	โดยเฉพำะภำคอตุสำหกรรม	กำรศกึษำ	วจิยัและพฒันำมำกขึน้	

ส�ำนกัหอสมดุฯ	จงึจดัท�ำชดุโครงกำร	“โครงกำรพัฒนำคลงัควำมรู้สำรสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนรปูดจิทิลั”	

เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นกำรจัดหำทรัพยำกรตำมยุทธศำสตร ์

ของกรมวทิยำศำสตร์บริกำร	และกำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีม่ภีำรกจิกำรให้บริกำรทีค่ล้ำยคลึงกนั	เน้นกำรใช้

ทรพัยำกรสำรสนเทศร่วมกนั	ด�ำเนนิกำรอนรุกัษ์สิง่พิมพ์ทัง้เชงิกำยภำพและอเิลก็ทรอนกิส์ให้มอีำยกุำรใช้งำนทีย่ำวนำน

มำกขึ้น	 รองรับกำรให้บริกำรในลักษณะของกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน	 และขยำยกำรบริกำรสู่ประประชำคม

อำเซียนด้วยกำรจัดท�ำสำรสนเทศภำคภำษำอังกฤษ

	 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 กรมวิทยำศำสตร์

บริกำร	จึงได้เสนอ	“โครงกำรพัฒนำคลังควำมรู้สำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล”	ประกอบด้วย	

4	โครงกำรย่อย	ดังนี้

	 1.	โครงกำรที	่1	:	กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรร่วมใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ	(Resources	Sharing)	ระหว่ำง	

ห้องสมุดเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ในประเทศ	

	 2.	โครงกำรที่	2	:	พัฒนำคลังควำมรู้สำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล	

	 3.	โครงกำรที่	3	:	เพิ่มศักยภำพกำรเข้ำถึงสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(55INT1-3)	

	 4.	โครงกำรที่	4	:	เตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศ	(55INT1-4)	  

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อให้มีหน่วยงำนกลำงระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรควำมรู้

อย่ำงสมดุลท้ังกำรผลิต	 (Knowledge	 production)	 กำรเผยแพร่	 (Knowledge	 diffusion)	 และกำรใช้ควำมรู	้

(Knowledge	utilization)

		 2.	 เพื่อกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	กับหน่วย

บริกำรสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย	 และขยำยผลสู่กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน

ของหน่วยงำนภำยในประเทศและในกลุ่มประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ลดควำมซ�้ำซ้อนด้ำนกำรจัดหำและ

ประหยัดงบประมำณของรัฐ

	 3.	เพือ่สนบัสนนุงำนด้ำนกำรวจิยัและพัฒนำ	(R&D)	ทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	ตลอดจนกำร

เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ที่สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	ทุกที่	ทุกเวลำ	

งบประมาณ 2,250,000	บำท	
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รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์/ได้รับบริการของงาน/โครงการ

1. ผู้ประกอบกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ในภำคอุตสำหกรรม	กำรค้ำ	และธุรกิจชุมชน

2.	 ผู้วิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ในภำคเอกชน	ภำครัฐ	และประชำชน

3. นักศึกษำ	นักเรียน	และประชำชนทั่วไป

4.	 หน่วยงำนภำครฐั	:	ห้องสมดุเฉพำะของหน่วยงำนภำยใต้สงักดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีห้องสมุด

คณะวิทยำศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ทางวิชาการ : 

		 นักวิทยำศำสตร์และผู้สนใจเฉพำะด้ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลองค์ควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 รวมทั้ง

เทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต	 เพรำะมีแหล่งสำรสนเทศทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศท่ีรวบรวมและบริหำรจัดกำรสำรสนเทศเหล่ำนี้ไว้ให้	 ท�ำให้ผู้ใช้บริกำรมีข้อมูล

ควำมรูข่้ำวสำรและควำมก้ำวหน้ำของวทิยำกำรส�ำหรบักำรศกึษำค้นคว้ำหำควำมรู้และท�ำควำมเข้ำใจหรือใช้ปฏิบัตงิำน

ได้ทุกเวลำ	 ทุกโอกำส	 และทันเหตุกำรณ์	 และนักวิทยำศำสตร์และนักวิจัยยังสำมำรถน�ำควำมรู้เหล่ำนี้ไปใช้ในลักษณะ

สหศึกษำวิทยำกำรอีกด้วย

2. ด้านเศรษฐกิจ : 

	 เป็นกำรสนับสนุนภำคอุตสำหกรรม	ภำคกำรเกษตร	ภำคโลจิคติกส์	 โดยลดต้นทุนกำรผลิตของผู้ประกอบกำร

ในกำรน�ำเข้ำข้อมลูสำรสนเทศทำงเทคนคิจำกต่ำงประเทศ	ส�ำหรับกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพ

กำรผลิต	และข้อมูล	ข่ำวสำรทำงเทคนิคที่ติดตำมน�ำมำบริกำร	รวมทั้งให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเตรียมควำมพร้อมทำง 

กำรค้ำ	เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทำงเทคนิคต่ำงๆ	จำกสหภำพยุโรป	หรือตลำดกำรค้ำโลกได้	

3. ด้านสังคม : 

	 ข้อมูลควำมรูท้ีเ่ผยแพร่ในแหล่งเรยีนรูท้ีจ่ดัท�ำขึน้จะช่วยให้นกัเรียน	ครู	อำจำรย์	ข้ำรำชกำรและประชำชนท่ัวไป

สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรยีนรูน้อกระบบและกำรศกึษำต่อเนือ่งตลอดชวีติได้	ในกำรเพิม่พนูควำมรูใ้ห้เท่ำทันควำมก้ำวหน้ำ

ของวทิยำกำร	รวมถงึเพิม่ควำมตระหนกัในควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นของวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีในฐำนะเป็นรำกฐำน

ของประเทศสำมำรถน�ำมำใช้เป็นเครื่องมือ	แก้ไขข้อขัดแย้งและกำรรักษำควำมสงบสุขของสังคมได้

4. ด้านสิ่งแวดล้อม : 

	 สำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรวิจัย

และพัฒนำทรัพยำกรและพลังงำนทำงเลือกใหม่	 พลังงำนทดแทน	 ในกำรช่วยลดมลภำวะของสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งกำร

ตรวจสอบ	เพื่อเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพของสิ่งแวดล้อมได้

5. ด้านคุณภาพชีวิต : 

	 ข้อมูลควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนี้สำมำรถน�ำไปพัฒนำอำชีพ	 และสร้ำงรำยได้	 ช่องทำงท�ำกิน 

รวมถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งต่ออนัตรำยในกำรท�ำงำนได้เป็นอย่ำงดี	ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบกระบวนกำรท�ำงำน	

ควบคุมคุณภำพสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่เกิดจำกกำรศึกษำข้อมูลควำมรู้ทำงกำรวิเครำะห์ทดสอบจำกแหล่ง

สำรสนเทศทีมี่คุณภำพ	จะท�ำให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถผลติสนิค้ำทีมี่คณุภำพดแีละปลอดภยัส�ำหรบักำรน�ำอปุโภค	บรโิภค

มำใช้และเป็นกำรป้องกันรักษำสิ่งแวดล้อมได้ทำงหนึ่ง
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6. ด้านความมั่นคง : 

	 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมเข้มแข็ง	 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล	 องค์ควำมรู้

ทำงวิทยำศำสตร์ได้ทุกเวลำโดยไม่ต้องพึ่งพำเครือข่ำยสำรสนเทศนำนำชำติ	 ซึ่งถูกคุกคำมควำมมั่นคงของเครือข่ำยอยู่

ตลอดเวลำ	ท�ำให้สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์	พัฒนำเศรษฐกิจประเทศให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

7. ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)

	 ด้ำนปรัชญำชีวิต	 สุขอนำมัย	 เพรำะวิทยำศำสตร์กับชีวิตประจ�ำวัน	 เป็นสิ่งท่ีอยู่คู ่กันตั้งแต่แรกเริ่มเกิดมำ	 

กำรบรบิำลเลีย้งดทูำรก	จ�ำเป็นต้องใช้ควำมรูเ้บือ้งต้นทำงวทิยำศำสตร์	กำรเลอืกซือ้	ปรงุอำหำร	ต้องรูจ้กัหลกัโภชนำกำร	

ไขมัน	หรือกรดอิ่มตัวเหล่ำนี้ช่วยท�ำให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่	 ดี	 กินดีมำกขึ้น	 เพรำะอำศัยหลักวิทยำศำสตร์เบื้องต้น	

กำรสังเกต	 วิเครำะห์	 เครื่องหมำย/สัญลักษณ์ต่ำงๆ	 ที่น�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	 นั่นคือ	 องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 

แทบทั้งสิ้น

ผลการด�าเนินงาน

1.	กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรร่วมใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ	(Resources	Sharing)	ระหว่ำงห้องสมุดเพื่อใช้

				ประโยชน์ร่วมกัน	ในประเทศ

	 1.1	พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตำมยุทธศำสตร์องค์กร	 212	 เล่ม

  (Library collection)

	 1.2	สร้ำงควำมร่วมมือกับแหล่งบริกำรสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

	 	 ด้ำนบริกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศ:บริกำรเอกสำรฉบับเต็ม	(Full	text)		 57	 เรื่อง

	 	 สิ่งพิมพ์ทุกประเภท

	 1.3	จัดท�ำสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล

	 	 1.3.1	พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับเต็มตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้	 57	 ระเบียน

	 	 1.3.2	เพิ่มข้อมูลหน้ำปก/สำรบัญและดรรชนีของสิ่งพิมพ์ทั่วไปในรูปดิจิทัลและ	 457/2,865	 เล่ม/ภำพ

	 	 	 	 เชื่อมข้อมูลเข้ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(VTLS	Virtua	Class01)	 	

	 	 1.3.3	เพิ่มข้อมูลหน้ำสำรบัญบทควำมวำรสำรภำษำต่ำงประเทศฉบับปัจจุบัน	 2,011	 เรื่อง

	 	 1.3.4	กำรจัดเก็บบทควำมวำรสำรภำษำต่ำงประเทศ	(e-Journal)	 3,767	 เรื่อง

	 	 1.3.5	กฤตภำคด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 840	 เรื่อง

	 1.4	อนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

	 	 1.4.1	บ�ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 951	 เล่ม

	 	 	 	 ด้วยกำรเย็บเล่ม/อบ/เข้ำตู้แช่แข็ง

	 	 1.4.2	รวบรวมจัดท�ำและตรวจสอบบัญชีรำยชื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งผลิตในรูปดิจิทัล	 196,928	 หน้ำ

	 	 1.4.3	รวบรวมตรวจสอบกำรส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์เพื่อ	Digitize	 861	 เล่ม

	 	 1.4.4	ตรวจรับทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้รับคืนจำกงำนกำรผลิตฯ

	 	 1.4.5	บันทึกข้อมูลบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผ่ำนกำรดิจิทัล	 204	 เล่ม

	 	 	 	 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(VTLS	Virtua	Class01)

2.	พัฒนำคลังควำมรู้สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล

	 2.1	จัดเก็บสำรสนเทศในรูปดิจิทัลและกำรจัดท�ำ	e-Book,	e-Journal	 150,447	 หน้ำ

	 2.2	กำรจัดเก็บข้อมูลจำกสิ่งพิมพ์ทั่วไปในรูปดิจิทัล	 150,447	 หน้ำ

	 2.3	กำรตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดิจิทัลให้เหมำะสมคมชัด	 150,447	 หน้ำ
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รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 2.4	กำรรวบรวมและจัดเรียงไฟล์ภำพพร้อมแปลงข้อมูลเป็น	pdf	ไฟล์	 150,447	 หน้ำ

	 2.5	กำรจัดท�ำ	Bookmark	และ	Metadata	เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำม	 150,447	 หน้ำ

	 2.6	กำรผลิต	e-Book	หรือ	e-Journal	จำกไฟล์	pdf	 521	 หน้ำ

3.	เพิ่มศักยภำพกำรเข้ำถึงสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

	 3.1	พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 1	 ฐำน

	 3.2	ประมวลสำรสนเทศพร้อมใช้งำน	(Information	repackaging)	 4	 เรื่อง

	 3.3	จัดท�ำดรรชนีและสำระสังเขปด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(ภำษำไทย)

	 	 3.3.1	จัดท�ำสำระสังเขปด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกวำรสำรภำษำต่ำงประเทศ	 24	 เรื่อง

	 	 	 	 เป็นภำษำไทย

	 	 3.3.2	จดัท�ำสำระสงัเขปด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำรและอตุสำหกรรมเกษตร	 172	 เร่ือง

	 	 3.3.3	จัดเก็บและเชื่อมโยงสำระสังเขปกับฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ	 172	 เรื่อง

	 3.4	ฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำรภำษำไทยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 990	 ระเบียน

	 3.5	บรกิำรน�ำส่งสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้บรกิำร		 635	 เรื่อง

	 	 (Fast	Document	Delivery	Service)

	 3.6	ประชำสัมพันธ์บริกำรสำรสนเทศแก่กลุ่มเป้ำหมำย	 26/10,163	 ครั้ง/คน

4.	เตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศ

	 4.1	กำรจัดท�ำดรรชนีและสำระสังเขปภำษำอังกฤษสำขำอำหำร		 34	 เรื่อง

	 	 และอุตสำหกรรมเกษตร	(ภำษำอังกฤษ)	

	 4.2	พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลอำหำรและอุตสำหกรรมเกษตรและ	 302	 ระเบียน

	 	 ให้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์แบบ	2	ภำษำ	(Bilingual)

	 4.3	กำรคัดเลือกสำระสังเขปเพื่อจัดท�ำดรรชนีและและเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์	 34	 เรื่อง

	 4.4	กำรวิเครำะห์เนื้อหำเพื่อก�ำหนดหัวเรื่องภำษำอังกฤษ	 70	 เรื่อง

	 4.5	กำรตรวจสอบและแก้ไขสำระสังเขปเพื่อเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์	 34	 เรื่อง

	 4.6	กำรผลิตสื่อเผยแพร่ดรรชนีและสำระสังเขป	(	2	ภำษำ:ไทย-อังกฤษ)	 1	 เล่ม
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3.2 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมา

 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 ในฐำนะที่เป็นแหล่ง

สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรส่งเสริมให้มกีำรน�ำข้อมลูควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยี	ไปใช้ประโยชน์	จึงได้จัดให้มีกิจกรรม	กำรสืบค้นสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ภำยใต้โครงกำร

ขยำยฐำนกำรเรียนรูเ้พือ่กำรวิจยัและพฒันำข้ึน	โดยเป็นกำรแนะน�ำแหล่งสำรสนเทศทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ที่ส�ำคัญ	 วิธีกำรหรือเทคนิคในกำรสืบค้นสำรสนเทศท้ังท่ีอยู่ในรูปส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 ตลอดจนแนะน�ำ

เว็บไซต์ที่ส�ำคัญและบริกำรต่ำงๆ	เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำได้ต่อไป	โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย

คือ	ผู้ปฏิบัติงำนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งจำกภำครัฐ	เอกชนและสถำบันกำรศึกษำ	

ผลการด�าเนินการจัดกิจกรรมฯ

 กำรจัดกิจกรรม	กำรสบืค้นสำรสนเทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีภำยใต้โครงกำรขยำยฐำนกำรเรยีนรูเ้พือ่

กำรวจิยัและพฒันำ	ในปีงบประมำณ	2558	ได้ด�ำเนนิกำรจัดกจิกรรมฯจ�ำนวน	3	คร้ัง	มจี�ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรมทัง้หมด	

99	คน	โดยเป็นผู้ปฏิบัติงำนจำกภำคเอกชน	80	คน	และจำกหน่วยงำนภำครัฐ	จ�ำนวน	19	คน	ใช้งบประมำณในกำรจัด

กิจกรรมฯ	รวมทั้งสิ้น	จ�ำนวน	3,690	บำท	รำยละเอียดของจัดกิจกรรมมีดังนี้

 ครัง้ท่ี 1 : วนัที	่20	มนีำคม	2558	มผีูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมฯ	จ�ำนวน	51	คน	ส่วนใหญ่ปฏบิติังำนในภำคอตุสำหกรรม	

ต�ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์	นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม	นักวิจัย	และเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร
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 ครั้งที่ 2 : วันท่ี	 25	 มิถุนำยน	 2558	 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯจ�ำนวน	 33	 คน	 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนในต�ำแหน่ง 

นักวิชำกำร	นักวิทยำศำสตร์	นักวิจัย	และเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร

 ครั้งท่ี 3 :	 วันที่	 7	 สิงหำคม	 2558	 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ	 จ�ำนวน	 15	 คน	 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนในต�ำแหน่ง 

นักวิทยำศำสตร์	นักวิจัย	และเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร
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3.3 งานกิจกรรมและนิทรรศการ

3.3.1 นิทรรศการหมุนเวียน

ความเป็นมา

	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 มีบทบำทหลักเป็น 

ห้องสมดุและศนูย์บรกิำรสำรนเิทศทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีีส่�ำคญั	ทีใ่ห้บริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ใช้ทัง้ภำยในองค์กร	

และบคุลำกรภำยนอก	จำกภำครฐั	เอกชน	สถำบนัอดุมศกึษำ	และประชำชน	และเป็นแหล่งเรยีนรูข้องประชำชนทกุกลุ่ม	

มุ่งเน้นที่จะตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยทั้งที่เป็นเยำวชน	นักวิจัย	ผู้ประกอบกำรทั้งอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดกลำง	

ไปจนถงึผูป้ระกอบกำรภำคอตุสำหกรรม	โดยจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีัง้ภำษำองักฤษ

และภำษำไทย	และบริหำรจัดกำร	รวมทั้งให้บริกำรผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	และผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต	กำรส่ง

เสริมให้ผู้ใช้รู้จักและสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นอีกภำรกิจหนึ่งที่ส�ำคัญ	 เพื่อให้ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 ได้ถูกน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดควำมคุ้มค่ำ	 ส�ำนักหอสมุดฯ	 จึงจัดกิจกรรม 

เพื่อเป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ	 และบริกำรสำรสนเทศ	 ในรูปแบบกำรจัดกิจกรรม	 และ

นิทรรศกำร	ทั้งในวำระส�ำคัญต่ำงๆ	ของประเทศ	และจัดขึ้นเพื่อกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ขององค์กร	

 สรุปผลการด�าเนินการการจัดกิจกรรมและนิทรรศการของ สท. ประจ�าปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา 

มี 5 คร้ัง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี”	จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	3	-	24	ธันวำคม	2557	

รูปแบบกำรจัดงำน	มีกำรจัดแสดงหนังสือ	แบ่งเป็นหมวดต่ำงๆ	ดังนี้	 1)	พระอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	

และสิ่งแวดล้อม	2)	หนังสือเฉลิมพระเกียรติ	3)	โครงกำรในพระรำชด�ำร	ิ4)	ตำมรอยพ่อ	5)	พระอัจฉริยภำพด้ำนกำรศกึษำ	

และศิลปะ	 6)	 ทศพิธรำชธรรม	 พร้อมกับจัดแสดงโปสเตอร์พระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวที่พระรำชทำนแก่ประชำชนชำวไทยในโอกำสต่ำงๆ	



56

รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ครั้งที่ 2 “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” โดยส�ำนักหอสมุดฯ	ได้ร่วมจัดงำนถนนสำยวิทยำศำสตร์ประจ�ำปี	2558	

ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี	 8-10	 มกรำคม	 2558	 ภำยในงำนมีกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับอนุบำล	

ประถมศึกษำ	 มัธยมศึกษำ	 รวมถึงประชำชนท่ีสนใจ	 โดยมีเป้ำหมำยให้เยำวชนและประชำชนเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ 

ห้องสมดุ	เกิดภำพลกัษณ์ทีด่ขีองห้องสมดุในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้	สนบัสนนุให้เยำวชนและประชำชนสำมำรถศกึษำค้นคว้ำ

ด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	รูปแบบของกำรจัดประกอบด้วยโซนกิจกรรม	4	ส่วน	ได้แก่	

	 1)	โซนกำรฝึกระบำยสีและกำรปั้นดิน	

	 2)	โซนนิทรรศกำรอำเซียน	

	 3)	เวทีกิจกรรมตอบค�ำถำมด้ำนวิทยำศำสตร์และอำเซียน

	 4)	กำรประดิษฐ์หนังสือท�ำมือ	
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 ครัง้ท่ี 3 นทิรรศการเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ	 ในวันพฤหัสบดีที่	 2	 เมษำยน	 2558	 ภำยใต้ชื่อ	 เฉลิมพระเกียรติ	 60	พรรษำ	 สมเด็จพระเทพฯ	 

“เจ้ำฟ้ำรักกำรอ่ำน”	จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	2–30	เมษำยน	2558	รูปแบบกำรจัด	มีกำรจัดโต๊ะลงนำมถวำยพระพร	สมเด็จ

พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกมุำร	ีและนทิรรศกำรหนงัสอืเกีย่วกบัพระรำชกรณยีกจิในด้ำนต่ำงๆ	ของพระองค์ท่ำน
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 ครั้งที่ 4 นิทรรศการเรื่อง “Save World Save Us” จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	19	มิถุนำยน–17	กรกฎำคม	2558	

รูปแบบกำรจัดมีกำรจัดแบ่งพื้นที่เป็น	2	สถำนี	โดยสถำนีที่	1	จัดเป็นนิทรรศกำรหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	และสถำนี

ที่	2	เป็นกำรประดิษฐ์สิ่งของจำกของเหลือใช้	(DIY	by	DSS)	 	

 ครั้งท่ี 5 นิทรรศการเรื่อง “แม่ของแผ่นดิน”	 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	 12–31	 สิงหำคม	 2558	 ในโอกำสเฉลิม

พระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ	์พระบรมรำชนินีำถ	“12	สิงหำคม	2558”	รูปแบบกำรจัดมนีทิรรศกำรหนงัสอื

เกีย่วกับพระรำชกรณยีกจิและโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรขิองพระองค์	นอกจำกนีย้งัจดัแสดง	“ผ้ำทอ	ผ้ำไหม”	

ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้ำศิลปำชีพของพระองค์ท่ำน	ที่ทั่วโลกให้ควำมสนใจอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	หอสมุดวทิยำศำสตร์ฯ	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	เป็นทีรู้่จกัของประชำชนทัว่ไป	มภีำพลกัษณ์ทีด่	ีเป็นแหล่งสบืค้น

และรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

	 2.	บคุลำกรท้ังภำยในและภำยนอก	สำมำรถเข้ำถงึทรพัยำกรสำรสนเทศและบรกิำรของส�ำนกัหอสมุดฯ	เพื่อน�ำไปใช้

ประโยชน์ได้

	 3.	 บุคลำกรท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน	 มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/นิทรรศกำร	 ท�ำให้เกิดกำร 

แลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูซึง่กนัและกนั	เกดิกำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำน	และสำมำรถน�ำไปต่อยอดควำมรู้ได้
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3.3.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท. 

	 ส�ำนกัหอสมดุและศนูย์สำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(สท.)	ได้ด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำรจดักำรควำมรู้	

ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 (วศ.)	 คือ	 สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้	 สู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยใน

ปีงบประมำณ	2558	สท.	ได้ด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ	ซ่ึงมวีตัถุประสงค์	เพ่ือก่อให้เกดิกำรสร้ำง	แสวงหำควำมรู้	พฒันำ

องค์ควำมรู้และให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกร	สร้ำงองค์ควำมรู้จำกพลังของกลุ่ม	CoPs	ดังนี้

1. สร้าง/แสวงหา/พัฒนาความรู้ (การสร้างองค์ความรู้โดยใช้พลังของกลุ่ม CoPs) 

	 คณะท�ำงำนฯ	ได้พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข	CoPs	และสมำชิกกลุ่ม	CoPs	ให้เป็นปัจจุบัน	ส�ำหรับ	ปี	2558	จ�ำแนก

เป็น	2	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่ม	IT	กับกำรบริกำรสำรสนเทศ	(ทส.	ร่วมกับ	สร.)	และ	2)	กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและ

จัดกำรงำนสนับสนุน	 (สม.	 ร่วมกับ	บห.)	 โดย	แต่ละกลุ่มได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และประโยชน์ของกลุ่ม	 จำกนั้นแต่ละ

กลุ่มตั้งโจทย์เพื่อด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	โดยแต่ละกลุ่ม	CoPs	ได้มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม	และสรุป

องค์ควำมรู้ที่ได้	ดังนี้

	 1.1	 กลุ่ม	 IT	 กับการบริการสารสนเทศ	 (ทส.	 ร่วมกับ	 สร.)	 ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่ม	 

จ�ำนวน	 1	 ครั้ง	 โดย	 จัดประชุมเมื่อวันที่	 6	 พฤษภำคม	 2558	 เร่ือง	 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลกับงำนบริกำรสำรสนเทศ	

(Database	Management	&	Information	Service)	โดยมีประเด็นส�ำคัญ	ดังนี้	

	 ในกำรจัดเก็บสถิติตำมตัวชี้วัดผลผลิตที่	 5	 ของ	 สท.	 เรื่อง	 “จ�ำนวนข้อมูลสำรสนเทศ	 ด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	 ที่น�ำไปใช้ประโยชน์”	มปัีญหำในเรือ่งกำรจดัเกบ็ข้อมลูสถติ	ิ สมำชกิในกลุม่หำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกนัโดยได้

ร่วมกันพัฒนำฐำนข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์	 เพื่อรวบรวมสถิติกำรใช้เอกสำรที่ผู้ใช้เข้ำมำใช้บริกำรด้วยตนเอง	 หรือมำใช้ 

ฐำนข้อมลูเฉพำะเรือ่งผ่ำนทำงเวบ็ไซต์	จ�ำนวน	8	ฐำนทีน่�ำมำใช้ในกำรจดัเกบ็สถติิตำมตัวชีว้ดัผลผลติที	่5	คือ

1)	ฐำนข้อมูลบทควำมน่ำสนใจ

2)	ฐำนข้อมูลประมวลสำรสนเทศเฉพำะเรื่อง

3)	ฐำนข้อมูลฐำนข้อมูลพร้อมใช้

4)	ฐำนข้อมูลกฎระเบียบ

5)	ฐำนข้อมูลค้นเรื่องบนเว็บไซต์

6)	ฐำนข้อมูลสิทธิบัตรเฉพำะเรื่อง

7)	ฐำนข้อมูลสิทธิบัตรที่น่ำสนใจ

8)	ฐำนข้อมูลค�ำถำมนี้มีค�ำตอบ

		 	เนื่องจำก	สท.	มีฐำนข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์อยู่แล้ว	กลุ่มฯ	จึงมีควำมเห็นตรงกันว่ำ	น่ำจะพัฒนำโมดูลเพิ่มเติมได้	

เพรำะกลุ่มลูกค้ำที่มีอยู่เป็นกลุ่มเดิมที่เข้ำมำใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง	สำมำรถพัฒนำโมดูลใหม่เพื่อน�ำมำใช้ร่วมกับโมดูลเดิม

ส�ำหรับเก็บสถิติเพื่อใช้ตอบตัวชี้วัดของ	สท.	ในปี	2558	ได้	ทส.	ได้ท�ำหน้ำที่จัดท�ำฐำนข้อมูล	และออกแบบเสร็จแล้ว	เริ่ม

ใช้เมื่อปลำยปี	2557	จำกนั้น	ทส.ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบ	เมื่อแล้วเสร็จ	หทส.	ได้สำธิตกำรเรียกใช้งำนระบบ	

ตลอดจนกำรบันทึกข้อมูล	 และกำรเรียกดูสถิติ	 ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้	 ควำมเข้ำใจมำกขึ้น	 โดยร่วมกัน

พจิำรณำและช่วยกนับันทึกข้อมลูกำรให้บรกิำรทกุครัง้ทีม่กีำรใช้บรกิำรแบบวนัต่อวนั	ซึง่ตัวระบบทีพ่ฒันำขึน้นี	้สำมำรถ

ประมวลผลและน�ำสถิติกำรบริกำรไปใช้เพื่อรำยงำนให้กับผู้บริหำรในรูปแบบต่ำงๆ	ได้	
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รายงานประจำาปี 2558 สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 1.2	 กลุ ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและจัดการงานสนับสนุน	 (สม.	 ร่วมกับ	 บห.)	 ได้จัดประชุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่ม	จ�ำนวน	1	ครั้ง	โดยจัดประชุมเมื่อวันที่	6	พฤษภำคม	2558	เรื่อง	กำรจัดกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศ	สู่กำรเป็น	E-Library	โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญ	ดังนี้	

	 จำกพฤติกรรมกำรใช้บรกิำร	ของผูใ้ช้บรกิำรเปลีย่นแปลงไป	มกีำรใช้สำรสนเทศในรปูแบบของสือ่อเิล็กทรอนกิส์

มำกยิ่งขึ้น	 ส่งผลให้ส�ำนักหอสมุดฯ	 มีกำรพัฒนำปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนและ	 กำรให้บริกำรเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหำ

สำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว	 และใช้บริกำรได้ง่ำย	 สม.	 และ	 บห.	 ได้ปฏิบัติงำนร่วมกันโดยผ่ำนกระบวนกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่ำงๆ	ได้แก่

 	 1)	 การได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ	 โดย	 บห.	 จะท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบรวบรวม	 

ข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำร	 ผ่ำนกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ทุกชั้นบริกำร	 และส่งต่อ

มำยัง	 สม.	 จำกนั้น	 สม.	 จะด�ำเนินกำรและประสำนงำนกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อจัดกำรกับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	 

จนจบกระบวนกำร

 	 2)	 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	 โดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นหลัก	 กำรได้มำซึ่ง

รำยชือ่ของสิง่พมิพ์ทีจ่ะจดัหำนัน้	นอกจำกจะมกีำรส�ำรวจควำมต้องกำรจำกลูกค้ำภำยในคอื	บคุลำกร	วศ.	แล้ว	ยงัมีกำร

รบัข้อมลูจำกผูใ้ช้บรกิำรซึง่เป็นลกูค้ำภำยนอกจำกแบบเสนอแนะทรพัยำกรสำรสนเทศใน	ในกรณทีีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศจะมีกำรปฏิบัติงำนร่วมกันกับ	บห.	ในเรื่องกำรด�ำเนินกำรจัดซื้อทรัพยำกรฯ	และปรับปรุงรูปแบบ

กำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำง	สม.	และ	บห.	ตลอดเวลำ	เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุใหม่	เช่น	e-Bidding	จำกนั้น	

สม.	จะด�ำเนินกำรจัดหำ	ติดต่อส�ำนักพิมพ์/ตัวแทนจ�ำหน่ำย	เพื่อให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้

 	 3)	การจัดการทรัพยากรฯ	จะมีกำรคัดเลือกสำรสนเทศ	เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์	รวมทั้ง

ก�ำหนดคุณลักษณะของฐำนข้อมูลเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำฐำนข้อมูลให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร	 เช่น	

e-Journal,	 e-Clipping,	 e-Content	 และปรับปรุงข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 VTLS	 (Virginia	 Tech	 Library	

Systems)	โดยกระบวนกำรทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรเป็น	e-Library	ได้นัน้	สม.	ได้เพ่ิมในส่วนต่ำงๆ	ทีส่�ำคญั	เช่น	กำรแปลงข้อมูล

ให้อยูใ่นรปูอเิลก็ทรอนิกส์โดยกำรสแกนสิง่พมิพ์เพือ่	upload	ข้อมลูเข้ำสูเ่ครือ่งแม่ข่ำย	(Server)	กำรวเิครำะห์ทรพัยำกรฯ	

ก�ำหนดหัวเรื่อง	 และจัดท�ำดรรชนี	 เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงแม่นย�ำสะดวก	 รวดเร็ว	

และสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลำ	

		 	 เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและท�ำควำมเข้ำใจประเด็นปัญหำร่วมกันแล้ว	 สำมำรถสรุปได้ว่ำ	 กลุ่มฯ	 ได้มีกำรน�ำ

กระบวนกำรจดักำรควำมรูม้ำใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรปฏิบตังิำนร่วมกนั	โดยผ่ำนกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง	(CDP)	

ประกอบด้วย	กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กำรสอนงำน	 (Coaching)	 และกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ	 (CoPs)	ที่สำมำรถ 

น�ำมำใช้ให้สอดคล้องกบักำรปฏบิตังิำน	ตลอดจนสำมำรถน�ำปัญหำมำปรึกษำหำรือเพ่ือแก้ปัญหำหรือคดิพัฒนำงำนใหม่

ได้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	

2. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จัดกิจกรรมเสวนา/สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�าเสนอองค์ความรู้ที่ได ้

   ของแต่ละ CoPs)

 2.1 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ สท.	 คณะท�ำงำนจัดกำรควำมรู้	 สท.	 ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู้	เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม/สมัมนำ	ซ่ึงถือเป็นกลไกหนึง่ทีส่�ำคญัในกำรสร้ำงให้บุคลำกร	สท.	มส่ีวน

ร่วมในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้	 และเกิดควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 น�ำไปสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน	ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด	3	ครั้ง	รวม	7	เรื่อง	ดังนี้

	 	 ครั้งท่ี	 1	 เมื่อวันท่ี	 27	 กุมภำพันธ์	 2558	 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำ	

จ�ำนวน	2	เรื่อง	ได้แก่	1)	เรื่อง	เสียงจำกห้องสมุด	(The	voice	from	Libraries)	วิทยำกร	คือ	นำงสำวชญำดำ	ดีสวัสดิ์	
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2)	 เรื่อง	 กำรพัฒนำห้องสมุด	 :	 แนวโน้มในปัจจุบันและควำมท้ำทำยในอนำคต	 (Library	 Development	 :	 Current	

Trends	and	Future	Challenges)	วทิยำกร	คอื	นำงเพญ็พชิชำ	เข็มเงิน	มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด	37	คน

	 	 ครัง้ที	่2	เมือ่วนัที	่13	มนีำคม	2558	มกีำรถ่ำยทอดควำมรูจ้ำกกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม/สมัมนำ	จ�ำนวน	

2	เรื่อง	ได้แก่	1)	เรื่อง	เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชำคมอำเซียน	วิทยำกร	คือ	นำงสำวพรทิพย์	เส็นสด	2)	เรื่อง	หลักสูตร

เทคนิคกำรเพิ่มประสิทธิภำพ	 KM/LO	 ให้มีคุณค่ำแก่องค์กร	 วิทยำกร	 คือ	 นำงสำวนันทกำนต์	 สัตยวงศ์	 มีจ�ำนวน 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด	35	คน	

	 	 ครั้งท่ี	 3	 เมื่อวันที่	 22	 กรกฎำคม	 2558	 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำ	

จ�ำนวน	3	เรื่อง	ได้แก่	1)	เรื่อง	กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2557	และประชุมวิชำกำร	เรื่อง	60	ปี	สมำคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยฯ	กับกำรพัฒนำห้องสมุดและวิชำชีพบรรณำรักษ์	วิทยำกร	คือ	นำงชื่นจิต	สีพญำ	2)	เรื่อง	ประชุมสภำ

บรรณำรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	วิทยำกร	คือ	นำงสำวจอย	ผิวสะอำด	3)	เรื่อง	ประชุมวิชำกำรส�ำนักวิทยำ

ทรัพยำกร	ประจ�ำปี	2558	เรื่อง	“ก้ำวไปด้วยกัน	Library	2015	:	Together	We	Go”	วิทยำกร	คือ	นำงสำวอุดมลักษณ์	

เวียนงำม	มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด	28	คน

 2.2 กิจกรรม สุขกับ Science คณะท�ำงำนจัดกำรควำมรู้	สท.	ได้ร่วมกับโครงกำรฟิสิกส์และวิศวกรรม	(ฟว.)	

ในกำรจัดกิจกรรม	 สุขกับ	 Science	 ครั้งท่ี	 5	 เมื่อวันที่	 3	 กรกฎำคม	 2558	 เรื่อง	 เทคนิคพิชิต	 IELTS	 วิทยำกร	 คือ	 

นำยเจษฎำ	บ่อทรัพย์	จำก	ฟว.	มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด	70	คน

 2.3 การน�าเสนอผลงาน CoPs วศ. ได้จดัให้มกีำรประกวด	“กำรน�ำเสนอผลงำนกำรประกวดชมุชนนกัปฏบัิต”ิ	

ระหว่ำงวันที	่4-5	มิถุนำยน	2558	เพือ่น�ำเสนอผลงำนของแต่ละกลุม่	CoPs	โดยมจี�ำนวน	CoPs	ทีเ่ข้ำร่วมประกวดทัง้หมด	

22	CoPs	ส�ำหรับ	CoPs	ของ	สท.	 ได้เข้ำร่วมประกวดจ�ำนวน	2	CoPs	 ได้แก่	 1)	 IT	กับกำรบริกำรสำรสนเทศ	และ	 

2)	พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและจัดกำรงำนสนับสนุน	ในวันที่	4	มิถุนำยน	2558	และได้ร่วมน�ำเสนอผลงำน	CoPs	

ในรูปแบบโปสเตอร์	 ในงำน	KM	Day	 วศ.	 ระหว่ำงวันที่	10-11	กรกฎำคม	2558	ณ	กรีนเนอร์รี่	 รีสอร์ท	 เขำใหญ่	

จังหวัดนครรำชสีมำ	

3. การเรียนรู้

	 จำกกำรด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมเสวนำแลกเปล่ียนเรียนรู้	จ�ำนวน	3	คร้ัง	และกำรน�ำเสนอผลงำนกำรจัดกจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ	(CoPs)	ของ	สท.	โดยบุคลำกร	สท.	ได้แก่	ข้ำรำชกำร	พนักงำนรำชกำร	และ

ลูกจ้ำงเหมำฯ	 ได้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ	 คิดเป็น	 87.34	%	 ของบุคลำกร	 สท.	 และจำกผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมฯ	 

พบว่ำ	 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ	 มีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมำกที่สุด	 และสำมำรถน�ำ

ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเสวนำฯ	ไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนอยู่ในระดับมำก	

	 ผลจำกกำรด�ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของ	สท.	สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยใน	สท.	ท�ำให้เกิด

ควำมรู้	ควำมคิด	ประสบกำรณ์	ต่อยอดสู่กำรปฏิบัติงำนที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน	กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล	KM	เพื่อพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้	 วศ.	 และตอบสนองกำรเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลของบุคลำกร	 วศ.	 เหล่ำนี้ล้วนเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้	สท.	ก้ำวสู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	ตำมนโยบำยของ	วศ.
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท.
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3.3.3 กิจกรรมศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)

	 ในปี	2558	ศนูย์ประสำนงำนสำรนเิทศสำขำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(ศปว.)	มกีำรจดัท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง

สมำชิก	มีสำระส�ำคัญสรุป	ดังนี้

ความเป็นมา

	 1.	ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ศปว.)	มีกำรประชุมหำรือร่วมกัน	จ�ำนวน	

1	ครั้ง	 :	ประชุมกลุ่มย่อยภำยใต้คณะท�ำงำนศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 (ศปว.)	 เพื่อ

สร้ำงควำมร่วมมือ	:	1)	กำรบริกำรจัดหำเอกสำรฉบับเต็ม	2)	กำรบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด	เมื่อวันที่	23	ธ.ค.	2557

	 2.	พัฒนาเว็บไซต์	ศปว.	http://www.scitech.in.th	

	 	 	2.1	เพิ่มข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์	ศปว.ได้แก่	1)	ค�ำสั่งคณะท�ำงำน	ศปว.	2)	ภำพบรรยำกำศกำร

ประชุมกลุ่มย่อยคณะท�ำงำน	 ศปว.	 เมื่อวันท่ี	 23	 ธ.ค.	 2557	 3)	 ภำพบรรยำกำศกำรเยี่ยมชม	ณ	 ฝ่ำยบริกำรควำมรู ้

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	4)	ภำพกำรจดัฝึกอบรมเรือ่ง	

“ลขิสทิธิใ์นบรบิทของนกัวจิยัและผูใ้ห้บรกิำรสำรสนเทศ”	เมือ่วนัที	่24	ก.พ.	2558

	 	 	2.2	ต่ออำยุโดเมนเนม	(	www.scitech.in.th)วันที่	14	มี.ค.	2558	ถึง	13	มี.ค.	2560

 3. จัดเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

	 	 คณะท�ำงำน	 ศปว.	 ได้น�ำสมำชิกและผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม	 ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	เมื่อวันที่	24	กุมภำพันธ์	2558	ณ	อุทยำนวิทยำศำสตร์

ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธำนี	มีผู้สนใจร่วมกำรเยี่ยมชมครั้งนี้	จ�ำนวน	31	คน
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 4. จัดฝึกอบรม เรื่อง “ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ”	 วิทยำกร	 :	ดร.	ทรงพันธ์	 

เจิมประยงค์	จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	26	มิถุนำยน	2558	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	6	อำคำรสถำนศึกษำ

เคมีปฏิบัติ	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	โดยมีผู้สนใจเข้ำฟังทั้งสิ้น	99	คน

 5. จัดส่งสิ่งพิมพ์ 2 รายการให้สมาชิกเครือข่าย ศปว. จ�านวน 28 หน่วยงาน

	 	 5.1	รำยงำนกิจกรรมประจ�ำปี	2556	เมื่อวันที่	29	ธันวำคม	2557

	 	 5.2	รำยงำนกิจกรรมประจ�ำปี	2557	เมื่อวันที่	8	กันยำยน	2557
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3.4 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำาปี 2557

 

ชื่อ นำงสำวอัคริมำ สกุล บุญอยู่	     

เริ่มรับราชการครั้งแรก	เมื่อวันที่	15	เดือน	เมษำยน	พ.ศ.	2547	 	

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง/ระดับ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร	 	

สังกัด ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท	Information	System	Management	

สถาบันการศึกษา สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	 	 	

โทรศัพท์ที่ท�างาน 0	2201	7285	 	 	 	 	

ผลงานดีเด่น 

	 1.	ผู้จัดท�ำเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอำหำรของอำเซียน

	 2.	คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำฯ	คณะท�ำงำนศึกษำและส�ำรวจห้องปฏิบัติกำรในประเทศไทย

	 3.		คณะอนกุรรมกำรและผูช่้วยเลขำฯ	คณะอนุกรรมกำรด�ำเนนิงำนด้ำนเวบ็ไซต์ของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร

	 4.	เขียนบทควำมเผยแพร่	ตีพิมพ์วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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4.1 บทความเผยแพร่ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 4.1.1	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	63	ฉบับที่	197	มกราคม	2558	

	 	 1)	คอลัมน์สรรสาระ	 เรื่อง	 “สารสนเทศด้านมาตรฐานและวิธีทดสอบที่อุตสาหกรรมอาหารควรรู้”	 

	 	 	 โดย	นว.ชก.	สุวศรี	เตชะภาส	หน้า	27-29

	 	 2)	คอลัมน์	Science	สไตล์สนุก	เรื่อง	“อาบน�้าแร่แช่	ONSEN”	โดย	นวผ.	พรทิพย์	เส็นสด	หน้า	50-51

	 	 3)	คอลัมน์	Glossary	:	ศัพท์วิทย์วันละนิด	โดย	นว.ชก.	สุวศรี	เตชะภาส	หน้า	52

	 4.1.2	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	63	ฉบับที่	198	พฤษภาคม	2558	

	 	 1)	คอลัมน์สรรสาระ	 เรื่อง	“แนะน�าเว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP	ของ 

	 	 			กรมวิทยาศาสตร์บริการ”	โดย	นว.ชก.	นภดล	แก้วบรรพต,	นวค.ปก.	อัคริมา	บุญอยู่	และ	นว.ปก.	 

	 	 			 พรรษชล	รัตนปาณี	หน้า	30-31

	 	 2)	คอลัมน์	ศัพท์วิทย์น่ารู้	โดย	นจท.ปก.	นันทกานต์	สัตยวงศ์	หน้า	36

	 4.1.3	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ปีที่	63	ฉบับที่	199	กันยายน	2558	

	 	 1)	คอลมัน์สรรสาระ	เรือ่ง	“ระบบบรหิารคณุภาพ	ISO	9001	กบัการประยกุต์ใช้ในงานบรกิารของหน่วยงาน		

	 	 	 ในกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร”	โดย	นว.ชพ.	อญัญาดา	ตัง้ดวงด	ีและ	นว.ชก.	สวุศรี	เตชะภาส	หน้า	13-15

	 	 2)	คอลัมน์	ศัพท์วิทย์น่ารู้	โดย	นว.ชก.	สุวศรี	เตชะภาส	หน้า	36

4.2 บทความสรุปผลงานเด่นกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 4.2.1	เรื่อง	“กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์	ปี	2558	หอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม:	คลังสมอง

	 	 ของนักวิทยาศาสตร์น้อย”	โดย	นว.ชก.	อุดมลักษณ์	เวียนงาม	(ต.ค.57-ม.ค.58)

	 4.2.2	เรือ่ง	“โครงการขยายฐานการเรยีนรูเ้พือ่การวจิยัและพฒันา	:	การสบืค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ 

		 	 เทคโนโลยี”	โดย	นว.ชก.	วริศรา	แสงไพโรจน์	(ก.พ.-พ.ค.58)

	 4.2.3	เรื่อง	“คลังข้อมูล	คลังความรู้ดิจิทัล”	โดย	นว.ชก.	นภดล	แก้วบรรพต	นวค.ปก.	อัคริมา	บุญอยู่	

	 	 และ	นว.ปก.	พรรษชล	รัตนปาณี	(มิ.ย.-ก.ย.58)

4.3 บทความวันนี้กับวิทยาศาสตร์เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง

	 เรื่อง	“ความปลอดภัยในการบริโภคกาเฟอีน”	เรียบเรียงโดย	

	 นว.ปก.	พนารัตน์	มอญใต้	และ	นว.ปก.	เวฬุกานต์	ยิ้มสิน	ประจ�าเดือน	มิถุนายน	พ.ศ.2558	

4.4 บทความสาระน่ารู้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 4.4.1	ประจ�าเดือน	กุมภาพันธ์	2558	เรื่อง	แก่นตะวัน...พืชสมุนไพรมากคุณค่า	เรียบเรียงโดย	

	 	 บณ.ปก.	จอย	ผิวสะอาด	และ	บณ.ชก.	ชื่นจิต	สีพญา	

	 4.4.2	ประจ�าเดือน	มิถุนายน	2558	เรื่อง	Cloud	Computing	คืออะไร?	เรียบเรียงโดย	

	 	 นวค.ปก.	อัคริมา	บุญอยู่	และ	นว.ชก.	นภดล	แก้วบรรพต

	 4.4.3	ประจ�าเดือน	กันยายน	2558	เรื่อง	การตอบค�าถามและช่วยค้นคว้า	สท.	เรียบเรียงโดย	

	 	 บณ.ปก.	ทวีศักดิ์	แก้วบุรี
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4.5 เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ (แผ่นพับ/ป้ายนิเทศ/โปสเตอร์) ในปีงบประมาณ	2558	มีการจัดท�าป้าย 

						นิทรรศการเคลื่อนที่	(Roll	Up)	จ�านวน	5	เรื่อง	ดังนี้

	 4.5.1	ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP

	 4.5.2	บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อผู้ประกอบการ	OTOP	

	 4.5.3	เอกสารมาตรฐาน	(Standards)

	 4.5.4	ส�านกัหอสมดุและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	ได้รับการรบัรอง

	 	 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008

	 4.5.5	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	 ท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	(วศ.)	ซึง่ได้จดัข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร	

วศ.	ตำมมำตรำ	7	มำตรำ	9	และมำตรำ	11	ตำมพระรำชบญัญตัิ

ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540	โดยจัดให้มีศูนย์บริกำรที่

ชั้น	1	และชั้น	5	อำคำรหอสมุดวิทยำศำสตร์	ดร.ตั้ว	ลพำนุกรม	

ไว้ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดู	 ศึกษำค้นคว้ำ	 ในรอบ

ปีงบประมำณ	2558	มีผลกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. 

	 ในปี	2558	ได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น	1	อำคำรหอสมุดวิทยำศำสตร์	ดร.ตั้ว	ลพำนุกรม	เพื่อเป็นศูนย์บริกำรข้อมูล

ข่ำวสำรให้บรกิำรประชำชนผู้มำใช้บรกิำร	สำมำรถเข้ำตรวจดูข้อมลูข่ำวสำรฯ	ได้อย่ำงสะดวก	และจัดท�ำส่ือประชำสมัพนัธ์

แนะน�ำบรกิำรและวิธีกำรเข้ำตรวจดขู้อมลูข่ำวสำร	พร้อมจัดเตรยีมเอกสำรและแบบค�ำร้องขอใช้บริกำรต่ำงๆ	ไว้ให้บริกำร

 

5.2 พัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ข้อมูลฯ 

	 5.2.1	เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์ฯ	คือ	นำงกุหลำบ	เลขำข�ำ	บรรณำรักษ์ช�ำนำญกำร	ได้เข้ำร่วมสัมมนำ

ทางวิชาการประจ�าปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเข้ารับเกียรติบัตร 

ผูผ่้านการทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารฯ ประจ�าปี 2557 เมือ่วนัศุกร์ที ่13 กมุภาพนัธ์ 

2558 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล
	 5.2.2	 เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์ฯ	 คือ	 นำยทวีศักดิ์	 แก้วบุร	ี

บรรณำรกัษ์ปฏบิตักิำร	ได้เข้ำรบักำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540	ประจ�ำปี	2558	

เมื่อวันที่	14	พฤษภำคม	2558	และได้สอบผ่ำนเกณฑ์ของ	สขร.	
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	 5.2.3	คณะท�างานศนูย์ข้อมลูข่าวสารฯ วศ. ได้จดัอบรมเกีย่วกบั 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

บรรยายโดย นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมและ 

เผยแพร่สทิธริบัรูข้้อมลูข่าวสาร ส�านกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร

ของราชการ (สขร.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

 5.2.4 คณะท�างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ได้ 

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่

ด�าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติ

งานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่  

7 พฤษภาคม 2558 ซึง่ได้แนวทางน�ามาประยกุต์ใช้ปรับปรุงพัฒนาศนูย์

ข้อมูลข่าวสารของ วศ. 

5.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลข่าวสาร
	 5.3.1	ปรับปรุงระบบติดตำมข้อมูลข่ำวสำรฯ	โดยประสำนงำนขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน	

วศ.	ให้ส่งข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยงำนผลิตขึ้น	ให้ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ	ประจ�ำเดือน	

 5.3.2 ปรบัปรงุระบบการจดัแฟ้มข้อมลูข่าวสารฯ และดัชนรีายการข้อมลูประจ�าแฟ้ม แฟ้มดัชนรีวม โดยรวบรวม

ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเอกสารเผยแพร่ของ วศ. 

เอกสารเกีย่วกบัการจดัซือ้/จดัจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ มาตรา 9 (8) ผลการพิจารณา

จดัซือ้จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ระหว่างปี 2557 – 2558 จดัเข้าแฟ้มข้อมลูไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดไูด้โดยสะดวก

 5.3.3 น�าข้อมลูเข้าฐานข้อมลู เผยแพร่ข้อมลูบนเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูข่าวสารฯ วศ. http://siweb.dss.go.th เช่น 

ข้อมลูหน่วยงาน การบรหิารงาน ประกาศประกวดราคาสอบราคา สรุปผลการด�าเนนิงานจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน และ

ผลการด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูผ่านเว็บไซต์
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5.4 ผลการให้บริการ 

   สถิติผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วศ. ผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th จ�านวน 635 ราย และม ี

ผู้มาติดต่อขอรับบริการเอกสารตามมาตร 9 ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ส�านักหอสมุดฯ จ�านวน 6 ราย รวมทั้ง  

ให้ข้อมูลฯ และเอกสารเผยแพร่ตาม มาตรา 7 (3) ค�าแนะน�าในการติดต่อ และ มาตรา 9 (4) ช่องทาง/วิธีการใช้บริการ 

เช่น แผ่นพับแนะน�าหน่วยงาน เอกสารแนะน�าบริการและระเบียบการใช้บริการต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ

5.5 วิธีการเข้าใช้บริการ 
	 ผู้ขอรับบริกำรบริกำรสำมำรถขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ	ได้	5	วิธีกำร	ดังนี้

	 	 1)	ติดต่อด้วยตนเอง	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ	ชั้น	1	อำคำรส�ำนักหอสมุดฯ	

	 	 2)	ส่งค�ำขอรับบริกำรทำงไปรษณีย์	

 	 3)	ส่งค�ำขอรบับรกิำรทำงโทรสำร	(กรณทีีข้่อมลูฯ	ทีข่อมจี�ำนวนไม่มำก)	

	 	 4)	ส่งค�ำขอรับบริกำรทำงอีเมล	ที่	e–mail	address	:	info@dss.go.th	

	 	 5)	ดำวน์โหลดข้อมูลข่ำวสำรฯ	ที่ต้องกำรได้ด้วยตนเองจำกเว็บไซต์	วศ.	ที่

		 	 				http://www.dss.go.th	และ	http://siweb.dss.go.th

5.6 การติดต่อขอรับบริการ

	 ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ	7	และ	มำตรำ	9	:	ขอรับบริกำรได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	วศ.	

	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

	 โทรศัพท์	:	0	2201	7255 

	 โทรสำร	:	0	2201	7265 

	 อีเมล์	:	info@dss.go.th 

	 เว็บไซต์	:	http://siweb.dss.go.th
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ความเป็นมา
	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 (สท.)	 ได้น�ำระบบบริหำรงำนคุณภำพ	 มำใช้ 

ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์	 2542	 เป็นต้นมำ	 โดยผ่ำนกำรตรวจประเมินเพื่อ

กำรรับรองระบบงำนและได้ใบรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ	จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)	ดังนี้

ครั้งที่ 1	วันที่	9	มีนำคม	2544	-14	ธันวำคม	2546	(ใบรับรองเลขที่	QMS	01038/289)

		 ได้รับใบรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนเลขที่	มอก./ISO	9002:1994	

		 ขอบข่ำย	“กำรบริกำรสำรนิเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี”

ครั้งที่ 2-6	วันที่	14	ธันวำคม	2546	-13	ธันวำคม	2561	(ใบรับรองเลขที่	QMS	04020/879)

		 ได้รับใบรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนเลขที่	มอก./ISO	9001:2000

		 ขอบข่ำย	“กำรให้บริกำรหอสมุดและสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี”

 สท.	ได้รบักำรตรวจประเมนิเพือ่กำรรบัรองใหม่	(Re-assessment)	จำกสถำบนัรบัรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)	

เมื่อวันที่	 21	 กรกฎำคม	 2558	 ขอบข่ำย	 “กำรให้บริกำรหอสมุดและสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี”	 เป็นที่

เรียบร้อย	 ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ	 ซึ่งยืนยันถึงควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำรและทีมงำน	 สท.	 ที่ร่วมแรงร่วมใจรักษำคุณภำพ

กำรให้บรกิำรหอสมดุและสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีห้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก	รวดเร็ว	และพึงพอใจ

มำอย่ำงต่อเนื่อง	
  

ผลการดำาเนินงาน
	 คณะผู้รับผิดชอบด�ำเนินงำนบริหำรงำนคุณภำพ	 ISO	9001	ของ	สท.	และคณะกรรมกำรบริหำรงำนคุณภำพ	

ISO	9001	ของ	สท.	ได้ด�ำเนินงำนในระบบบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	:	2008	ดังนี้

ก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ 

	 สท.	 ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่เป็นหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของชำติมีนโยบำย

คุณภำพ	ดังนี้

	 “บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	:	2008	

โดยพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 มีควำม 

พึงพอใจ”	(คู่มือคุณภำพฉบับปัจจุบัน	:	ฉบับที่	8	ประกำศใช้วันที่	10	กรกฎำคม	2558)

กำรด�ำเนินงำนตำมผังภำรกิจหลัก

	 สท.	น�ำระบบบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	:	2008	มำใช้เพื่อให้กำรบริหำรงำนของ	สท.	เกิดประสิทธิภำพ	

ประสิทธิผล	โดยจัดท�ำวัตถุประสงค์คุณภำพของแต่ละ	กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ำย	ภำยใต้กรอบนโยบำยคุณภำพของ	สท.	เพื่อให้

ผูร้บับรกิำรได้รบัควำมสะดวก	รวดเรว็	มคีวำมพงึพอใจ	โดยก�ำหนดเป้ำหมำย	ตวัชีว้ดั	ผูร้บัผดิชอบ	และ	ระยะเวลำตดิตำม

ผล	เพือ่ใช้ในกำรควบคมุกระบวนกำรและตรวจสอบควำมส�ำเรจ็ของงำนในแต่ละหน่วยงำน	ซึง่กิจกรรมหลกัทัง้	6	กจิกรรม	ได้แก่

	 1.	กิจกรรมบริหารงานทั่วไป	รับผิดชอบโดย	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	(บห.)

	 2.	กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	

	 3.	กิจกรรมจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

	 4.	กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

	 5.	กิจกรรมบริกำร	(บริกำรห้องสมุด	และบริกำรสำรสนเทศ)	รับผิดชอบโดย	ศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์

	 			และเทคโนโลยี	(สร.)	

	 6.	กจิกรรมบรกิำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ	รบัผดิชอบโดย	ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ	(ทส.)	

รับผิดชอบโดย	กลุ่มหอสมุดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(สม.)
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กำรควบคุมเอกสำรและข้อมูล

	 ปัจจุบันกำรควบคุมเอกสำรและข้อมูลของ	 สท.	 ได้พัฒนำกำรจัดท�ำ	 จัดเก็บ	 และกำรให้บริกำรค้นข้อมูลผ่ำน

ออนไลน์ในระบบอินทรำเน็ต	ในชื่อว่ำฐำนข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสำร	ISO	9001	:	2008	เรียกใช้งำนภำยในหน่วยงำน	

เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ	 ซึ่งจะแจกจ่ำยเอกสำรเท่ำที่จ�ำเป็น	 ลดข้อผิดพลำดในกำรท�ำงำน	 กำรสูญหำยของเอกสำร	 

ช่วยลดกำรใช้กระดำษ	 (Paperless)	 ท�ำให้ประหยัดงบประมำณ	 ช่วยให้ผู้ใช้เอกสำรเกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำร 

เข้ำถึงเอกสำร	ง่ำยต่อกำรเรียกใช้งำน	เพื่อให้กำรควบคุมเอกสำรคุณภำพที่มีใช้งำนเป็นฉบับปัจจุบัน	สำมำรถสอบทำน

กลับได้	จึงได้จัดท�ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม	ดังนี้

	 (1)	ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	เรื่อง	กำรควบคุมเอกสำรและข้อมูล	P-IG-022

	 (2)	ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	เรื่อง	กำรควบคุมบันทึกคุณภำพ	P-IG-024

	 (3)	ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	เรื่อง	กำรจัดท�ำเอกสำรคุณภำพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์	P-IG-033

	 (4)	ฐำนข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสำร	ISO	9001	:	2008	สำมำรถสืบค้นข้อมูลในรูป	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	

	 					ได้ที่	website	:	http://siweb.dss.go.th/iso

	 ปัจจุบันมีจ�ำนวนเอกสำรคุณภำพ	143	รำยกำร	ซึ่งประกอบด้วย	คู่มือคุณภำพ	(Quality	Manual)	1	รำยกำร	

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	(Procedure	Manual)	34	รำยกำร	วิธีปฏิบัติงำน	(Work	Instruction)	15	รำยกำร	แบบต่ำง	ๆ	

(Form)	88	รำยกำร	และบันทึกข้อตกลงร่วมในกำรปฏิบัติงำน	จ�ำนวน	3	รำยกำร	

กำรฝึกอบรม

	 สท.	จดัให้มโีครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรเร่ือง	“กำรตรวจติดตำมคณุภำพภำยในของระบบ	ISO	9001	อย่ำง

มืออำชีพ” ในวันพุธที่	17	มิถุนำยน	2558	ณ	เวทีกิจกรรมชั้น	1	ส�ำนักหอสมุดฯ	เพื่อให้บุคลำกรของ	สท.	มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับข้อก�ำหนด	 ISO	 9001	 :	 2008	 และสำมำรถน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเตรียมควำม

พร้อมส�ำหรับกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในและเพื่อเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ของบุคลำกรภำยใน	สท.	

	 โดยมีหัวข้อกำรอบรมดังนี้

• ระบบบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	ของ	สท.	และคู่มือคุณภำพ

• กำรควบคมุเอกสำรคณุภำพ/บันทกึคุณภำพ	และแนะน�ำฐำนข้อมลูเอกสำรคณุภำพ	ISO	9001	สท.

• กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน	

	 วิทยำกร	 

1.	 นำงเพ็ญพิชชำ	เข็มเงิน	 QMR	สท.

2.	 นำงกุหลำบ	เลขำข�ำ	 	 ผู้ช่วย	QMR	สท.

3.	 นำงสำวสุวศรี	เตชะภำส	 หัวหน้ำคณะผู้ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน	สท.

4.	 นำงชื่นจิต	สีพญำ	 	 DDC	สท.	

5.	 นำงสำวเวฬุกำนต์	ยิ้มสิน	 DDC	สร.

	 สรุปประเมินผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร

	 	 ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นต่อกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในครั้งนี้	 จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวน	 

29	คน	(คิดเป็น	87.88	%	ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ�ำนวน	33	คน)	มีรำยละเอียด	ดังนี้

1.	 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจในระบบ	 ISO	9001	ก่อน	 เข้ำร่วมโครงกำรในระดับน้อย  

มีค่ำเฉลี่ย	2.38	(ร้อยละ	47.60)	

2.	 ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมมคีวำมรูม้คีวำมรู	้ควำมเข้ำใจในระบบ	ISO	9001	หลงั	เข้ำร่วมโครงกำรในระดบั

มำก	มีค่ำเฉลี่ย	3.90	(ร้อยละ	78.00)	
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3.	 กำรน�ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน	ในระดับมำก	มีค่ำเฉลี่ย	4.00	(ร้อยละ	80.00)	

4.	 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ	ในระดับมำกที่สุด	มีค่ำเฉลี่ย	4.21	(ร้อยละ	84.20)	

5.	 ควำมเหมำะสมของ	ระยะเวลำ	ในระดับมำก	มีค่ำเฉลี่ย	4.17	(ร้อยละ	83.40)	

6.	 ควำมเหมำะสมของ	สถำนที่/อุปกรณ์/ครุภัณฑ	์(คอมพิวเตอร์	เครื่องฉำยภำพ	จอรับภำพ	เครื่อง

เสียง	ฯลฯ)	ในระดับมำกที่สุด	มีค่ำเฉลี่ย	4.41	(ร้อยละ	88.20)	

7.	 ควำมเหมำะสมของอำหำร	ในระดับมำกที่สุด	มีค่ำเฉลี่ย	4.31	(ร้อยละ	86.20)	

8.	 ควำมพึงพอใจ	โดยรวม	ในระดับมำกที่สุด	มีค่ำเฉลี่ย	4.28	(ร้อยละ	85.60)

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

	 สท.	 ได้จัดกิจกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ�ำปีตำมแผนปฏิบัติงำนในระบบบริหำรงำนคุณภำพ

โดยคณะผู้ตรวจติดตำมคุณภำพภำยในของ	สท.	ตำมโปรแกรมกำรตรวจประเมิน	(Audit	Programme)	ประจ�ำปี	2558	

(ครั้งที่	24/2558)	ระหว่ำงวันที่	24	มีนำคม	ถึง	24	เมษำยน	2558	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมกำรรักษำระบบบริหำร

งำนคุณภำพตำมมำตรฐำนเลขที	่มอก.	9001-2552	(ISO	9001	:	2008)	ขอบข่ำย	“กำรให้บรกิำรหอสมดุและสำรสนเทศ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี”	ทั้งนี้ครอบคลุม	Interface	Agreement	ที่จัดท�ำเป็นข้อตกลงกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

และ	 Outsource	 ที่มีผลกระทบต่อระบบบริหำรงำนคุณภำพและกำรให้บริกำรโดยด�ำเนินกำรตรวจแบบเต็มระบบ 

ทุกข้อก�ำหนดหลักของมำตรฐำน	ISO	9001	:	2008	ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนที่ตรวจ	ประกอบด้วย
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กลุ่มที่ รำยกำรตรวจติดตำม

ผู้น�ำตรวจ

ติดตำม/ผู้ตรวจ

ติดตำม

Observer
Check

List

NC/	

Obs.

1 คณะผู้บริหำร

สัมภำษณ์	ผสท./QMR

นโยบำยและวัตถุประสงค์คุณภำพ

กำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร

กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน

กำรปฏิบัติกำรแก้ไข/กำรปฏิบัติกำรป้องกัน

ข้อร้องเรียนและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

กำรควบคุมเอกสำรและข้อมูล

Outsource	 ท่ีมีผลกระทบต่อระบบบริหำรงำน	

คุณภำพ

วริศรำ	/

จอย,ทวีศักดิ์

- 20 1	NC/

4	Obs.

2 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป	(บห.)

สัมภำษณ์	หบห.	

กำรด�ำเนินงำนของ	บห.

อัคริมำ	/

อุดมลักษณ์,	

ฐิติพร

พนำรัตน์

วนัท

17 1	NC/

4	Obs.

3 กลุ่มหอสมุดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(สม.)

สัมภำษณ์	รก.หสม.

กำรด�ำเนินงำนของ	สม.

จำรุนี	/

ทวีศักดิ์,

ฐิติพร

- 20 1	NC/

4	Obs.

4 กลุ่มสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(สร.)

สัมภำษณ์	หสร.

กำรด�ำเนินงำนของ	สร.

จอย	/

อุดมลักษณ์,

อัคริมำ

วนัท

พรรษชล

15 2	NC/

2	Obs.

5 กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ	(ทส.)

สัมภำษณ์	หทส.

กำรด�ำเนินงำนของ	ทส.

ทวีศักดิ์	/

ฐิติพร

วนัท 10 -

	 ผลกำรตรวจตดิตำมคณุภำพภำยใน	สท.	พบสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด	(CPAR)	จ�ำนวน	5	เรือ่ง	และข้อสังเกต

เพื่อกำรปรับปรุง	จ�ำนวน	14	เรื่อง	จำกจ�ำนวน	check	List	ทั้งหมด	82	รำยกำร	ทั้งนี้ได้จัดท�ำใบขอให้มีกำรแก้ไขและ

ป้องกนั	(Collective	and	Preventive	Action	Request)	ส่งให้ผู้รับผิดชอบวเิครำะห์สำเหตุ	และก�ำหนดแนวทำงแก้ไข	

พร้อมด�ำเนินกำรป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำ	เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งนับว่ำกำรตรวจติดตำมฯ	ได้ก่อให้เกิดประโยชน์	แก่ส�ำนักหอสมุด

และศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 (สท.)	 เป็นอย่ำงมำก	สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน

ในระบบให้มีประสิทธิภำพ	ประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง

ข้อร้องเรียนและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

	 	 ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ	 กำรให้ควำมส�ำคัญแก่ผู ้ใช้บริกำร	 ส�ำนักหอสมุดและ 

ศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 (	 สท.)	 มีกำรรับข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นจำกผู้ใช้บริกำร	 โดยในปี	 2558	 

ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ	มีข้อเสนอแนะ	2	รำยกำร	แนะน�ำหนังสือใหม่	10	รำยกำร	และชมเชย	22	รำยกำร นอกจำกนี้
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ได้ท�ำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโดยจัดท�ำแบบส�ำรวจควำมคิดเห็นผู้ใช้บริกำรผ่ำนบริกำรต่ำงๆ	ทั้งบริกำร

ห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศโดยท�ำกำรส�ำรวจ	ปีละ	1	ครั้ง	ซึ่งในปี	2558	ได้ท�ำกำรส�ำรวจตั้งแต่วันที่	1	มีนำคม	-	 

วนัที	่3	กรกฎำคม	2558	ผลกำรส�ำรวจจำกแบบสอบถำมจ�ำนวน	104	ฉบบั	(คดิเป็น	100	%)	ผู้ใช้บริกำรมคีวำมพึงพอใจ

ในคุณภำพกำรใหบ้ริกำรโดยรวมทัง้	4	ด้ำน	ในระดบั	พอใจมำกท่ีสุด	มค่ีำเฉล่ีย	4.55	(ร้อยละ	90.9)	จ�ำแนกเป็นด้ำนต่ำงๆ	

4	ด้ำน	ดังนี้

	 ควำมพงึพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีหรอืบุคลำกรท่ีให้บรกิำร	 พอใจมำกทีส่ดุ		 มีค่ำเฉลีย่	4.71	(ร้อยละ	94.2)

	 ควำมพงึพอใจต่อผลของกำรให้บริกำร	 		 พอใจมำกทีส่ดุ		 มค่ีำเฉลีย่	4.59	(ร้อยละ	91.8)

	 ควำมพงึพอใจต่อกระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรให้บรกิำร		 พอใจมำกทีส่ดุ		 มค่ีำเฉลีย่	4.50	(ร้อยละ	90.0)

	 ควำมพงึพอใจต่อสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	 		 พอใจมำก	 มีค่ำเฉลีย่	4.38	(ร้อยละ	87.6)

	 ทั้งนี้	 สท.	 ได้น�ำข้อเสนอแนะ	 ข้อคิดเห็นจำกผู้ใช้บริกำรมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงระบบกำรท�ำงำนอย่ำง 

ต่อเนื่อง	เพื่อให้สำมำรถจัดบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร	สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรบริกำรที่มีคุณภำพ	มีควำมสะดวก	

รวดเร็ว	และควำมพึงพอใจ	บรรลุตำมนโยบำยคุณภำพที่ก�ำหนดไว้	

กำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร

	 สท.	จัดให้มีกำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร	2	ครั้ง/ปี	ดังนี้

	 ครัง้ท่ี	1	กำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำรในระบบกำรบรหิำรงำนคณุภำพ	ISO	9001	:	2008	

	 	 ครั้งที่	26-1/2558	วันพฤหัสบดีที่	14	พฤษภำคม	พ.ศ.	2558	ณ	ห้องประชุม	ISO	ชั้น	4	สท.

		 ครัง้ท่ี	2	กำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำรในระบบกำรบรหิำรงำนคณุภำพ	ISO	9001	:	2008	

	 	 ครัง้ท่ี	27-2/2558	วนัพุธที	่16	กนัยำยน	พ.ศ.	2558	ณ	ห้องประชมุ	ISO	ชัน้	4	สท.

	 กำรประชุมทั้ง	2	ครั้ง	ได้มีกำรพิจำรณำข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนรอบ	6	เดือนแรก	และรอบ	5	เดือนหลัง	ผลกำร

ตรวจติดตำมคุณภำพภำยในและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงแก้ไขจำก	 สรอ.	 ตลอดจนข้อร้องเรียน	 

ข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำร	ทั้งนี้	เพื่อให้มีกำรทบทวน	ปรับปรุง	และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก

	 เมื่อวันที่	21	กรกฎำคม	2558	ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ได้รับกำรตรวจ

ประเมินเพื่อกำรรับรองใหม่	(Re-assessment)	จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ผู้ตรวจประเมิน	

1.	 นำงสำวศศิวิมล	อำนมณี	 หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน

2.	 นำงสำวสดุดี	นฤภัย	 	 ผู้ตรวจประเมิน

3.	 นำงสำวสุภัค	ภักดีโต	 	 ผู้ตรวจประเมิน

4.	 นำงสำวปำริชำติ	รัตนภูมิ	 ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

เวลำ

รำยกำร

หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน 

(คุณศศิวิมล)

ผู้ตรวจประเมิน 1 (คุณสุภัค) ผู้ตรวจประเมิน 2  

(คุณสดุดี)

09.00–09.15	น. -	เปิดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมิน	

-	กำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในรอบปีที่ผ่ำนมำ

-	กำรใช้/อ้ำงอิงใบรับรองและกำรแสดงเครื่องหมำยรับรองสถำบันฯ	

09.15-10.00	น. พบผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	กรม

วิทยำศำสตร์บริกำร

10.00-12.00	น. กิจกรรมระบบบริหำรงำนคุณภำพ	ฯ	

-	กำรทบทวนฝ่ำยบริหำร	

-	วัตถุประสงค์คุณภำพ	

-	กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ

-	ข้อร้องเรียนและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน	

-	กำรแก้ไขและป้องกัน	

-	กำรควบคุมเอกสำรและบันทึก	

-	กำรตรวจติดตำมภำยใน

กลุ่มหอสมุดวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี	(สม.)

12:00-13:00	น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันและประชุมทีมผู้ตรวจประเมิน

13.00-15.00	น. ศูนย์สำรสนเทศ

วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	(สร.)

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป	(บร.) ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ	

(ทส.)

15.00-16.00	น. ประชุมภำยในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน	

16:00	น. รำยงำนผลกำรตรวจประเมิน	
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	 กำรตรวจประเมนิในครัง้นี	้กลุม่ผูต้รวจประเมนิได้ตรวจประเมนิตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมนิและเอกสำรอ้ำงอิง

ที่ใช้	ดังนี้

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 

1.	 มำตรฐำน	:	มอก.9001-2552	(ISO	9001	:	2008)	

2.	 ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรรับรองและกำรตรวจประเมินของสถำบันฯ	 ตำมที่

ก�ำหนดใน	R-001	และ	R-002	

3.	 คูม่อืระบบกำรจดักำร	เอกสำรระเบยีบปฏบิตัแิละเอกสำรอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบกำรจดักำรขององค์กร	

4.	 ข้อก�ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบ	รวมถงึข้อก�ำหนดของลูกค้ำทีเ่กีย่วข้องกบัระบบกำรจัดกำร

และขอบข่ำยกำรรับรอง

ขอบข่ำยกำรรับรอง : กำรให้บริกำรหอสมุดและสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์กำรตรวจประเมิน : 

1.	 เพื่อตรวจสอบว่ำองค์กรได้มีกำรจัดท�ำระบบสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรับรอง	

2.	 ประเมนิผลควำมสำมำรถของระบบกำรจดักำร	เพือ่ท�ำให้มัน่ใจว่ำองค์กรเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ

กฎหมำย	กฎระเบียบ	และข้อก�ำหนดของลูกค้ำ

3.	 เพื่อตรวจสอบว่ำองค์กรได้มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดของสถำบันฯ 

ตำม	R-001	และ	R-002	

4.	 เพื่อตรวจสอบว่ำองค์กรได้มีกำรน�ำระบบไปใช้อย่ำงมีประสิทธิผล	 และมีกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำง

สม�่ำเสมอ	และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	

	 ผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจกำรด�ำเนินกำรโดยกำรสัมภำษณ์ผู้ปฏิบัติงำน	ดูกำรปฏิบัติงำนจริง	และบันทึกต่ำงๆ	

พบว่ำองค์กรได้จัดท�ำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยอ้ำงอิงตำมข้อก�ำหนดของระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	:	

2008	และได้น�ำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่ำงๆ	ขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผล	โดยผลกำรตรวจประเมินในครั้งนี้	 ไม่พบ

ข้อบกพร่องใดๆ	ซึ่งกลุ่มผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อสังเกต	(Observations)	และโอกำสในกำรปรับปรุง	(Opportunity	for	

Improvement	:	OFI)	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบบรหิำรงำนคณุภำพของ	สท.	จ�ำนวน	8	รำยกำร	เพ่ือน�ำมำใช้เป็นแนวทำง

ในกำรปรบัปรงุและพฒันำระบบบรหิำรงำนคุณภำพของ	สท.	ให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลดยีิง่ขึน้ต่อไปและได้กล่ำว

ชื่นชมจุดแข็ง	(Strengths)	ของระบบบริหำรงำนของ	สท.	ดังนี้	

1.	 ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำระบบ	 และองค์กรมีกระบวนกำรที่ดีในกำรบริกำรต่อลูกค้ำ	 

มีช่องทำงในกำรรับทรำบควำมต้องกำรจำกลูกค้ำเพื่อน�ำมำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและมีกำร

ปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยของวัตถุประสงค์คุณภำพ

2.	 เจ้ำหน้ำท่ีมทัีศนคตท่ีิดใีนกำรจดัท�ำระบบฯ	และมกีำรน�ำระบบมำตรฐำนมำใช้เป็นส่วนหนึง่ของกำร

ด�ำเนินงำนขององค์กรได้เป็นอย่ำงดี	
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รายนามบุคลากร

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้าราชการ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก	

อ�ำนวยกำรระดับสูง	 	 นำงศิริวรรณ	ศิลป์สกุลสุข		 วท.บ.	(เคมี)

	 	 	 	 (siriwan@dss.go.th)	 	 วท.ม.	(เคมีเทคนิค)	 	

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร		 น.ส.นันทกำนต์	สัตยวงศ์	 	 วท.บ.(วิทยำศำสตร์กำรเกษตร)

	 	 	 	 (nantakan@dss.go.th)	 	 วท.ม.(เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว)

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน	 น.ส.วรรณำ	หม่องค�ำ	 	 ปวส.	(กำรตลำด)

	 	 	 	 (mwanna@dss.go.th)

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน	 น.ส.ญำณิกำ	ทองใสพร	 	 ปวส.(กำรบัญชี)	 	

	 	 	 	 (yanika@dss.go.th)	 	 บธ.บ.(กำรจัดกำรทั่วไป)

กลุ่มหอสมุดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ	 นำงอัญญำดำ	ตั้งดวงดี	 	 วท.บ.	(สถิติ)

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

	 	 	 	 	 	 	 	 ศศ.ม.	(บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)

	 	 	 	 	 	 	 	 M.Sc.	(Information	Management),	AIT

บรรณำรักษ์ช�ำนำญกำร	 	 นำงชื่นจิต	สีพญำ		 	 ศศ.บ.	(บรรณำรักษศำสตร์)

	 	 	 	 (chuenjit@dss.go.th)	

บรรณำรักษ์ช�ำนำญกำร	 		 น.ส.พรรณดำว	รัตชะถำวร	 ศศ.บ.	(ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ)	

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

	 	 	 	 	 	 	 	 M.Sc.	(Information	Science)	UNT,	U.S.A.

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร	 น.ส.อุดมลักษณ์	เวียนงำม		 วท.บ.	(เทคโนโลยีชีวภำพ)

	 	 	 	 (udomlak@dss.go.th)	 	 วท.ม.	(กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร	 	 น.ส.จอย	ผิวสะอำด	 	 ศศ.บ.	(บรรณำรกัษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์)

	 	 	 	 (joy@dss.go.th)		 	

บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร	 	 นำยวนัท	ตะเภำพงษ์	 	 ศศ.บ.	(บรรณำรกัษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์)

	 	 	 	 (vaunt@dss.go.th)	 	

บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร	 	 น.ส.อรวรรณ	เป้ำจัตุรัส	 	 ศศ.บ.	(บรรณำรกัษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์)

	 	 	 	 (p_orawan@dss.go.th)		 อม.(บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร		 น.ส.ชญำดำ	ดีสวัสดิ์	 	 ศศ.บ.	(กำรจัดกำรทั่วไป)

	 	 	 	 (chayada@dss.go.th)

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร		 นำยศิวัช	สุดำพร		 	 ศศ.บ.	(รัฐศำสตร์)

	 	 	 	 (sivat@dss.go.th)
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ศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ	 นำงเพ็ญพิชชำ	เข็มเงิน	 	 วท.บ.	(ชีววิทยำ)

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

	 	 	 	 	 	 	 	 ศศ.ม.	(บรรณำรักษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์)

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ	 นำงจำรุนี	ฉัตรกิติพรชัย	 	 วท.บ.	(ชีววิทยำ)

	 	 	 	 (jarunee@dss.go.th)

บรรณำรักษ์ช�ำนำญกำร	 	 นำงกุหลำบ	เลขำข�ำ	 	 ศศ.บ.	(บรรณำรักษศำสตร์)

	 	 	 	 (kularb@dss.go.th)

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร	 น.ส.วริศรำ	แสงไพโรจน์	 	 กศ.บ.	(เคมี)

	 	 	 	 (warisara@dss.go.th)	 	 ศศ.ม.	(บรรณำรกัษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์)	

	 	 	 	 	 	 	 	 MS	(Information	Systems	Management)

	 	 	 	 	 	 	 	 FSU,	USA,

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร	 น.ส.สุวศรี	เตชะภำส	 	 วท.บ.	(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)

	 	 	 	 (suwasri@dss.go.th)	 	

บรรณำรักษ์ช�ำนำญกำร	 	 น.ส.ฐิติพร	แก้วสุวรรณ	 	 กศ.บ.	(สังคมศึกษำ)

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

นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร	 น.ส.พนำรัตน์	มอญใต้	 	 วท.บ.	(ชีววิทยำ)

	 	 	 	 (panarat@dss.go.th)

นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร	 น.ส.เวฬุกำนต์	ยิ้มสิน	 	 วท.บ.	(เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร)

	 	 	 	 (werukarn@dss.go.th)

นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร	 น.ส.เพ็ญวิภำ	บัลลังก์โพธิ์	 	 วท.บ.	(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำร)

	 	 	 	 (penvipa@dss.go.th)	 	 วท.ม.	(เทคโนโลยีทำงอำหำร)	

บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร	 	 นำยทวีศักดิ์	แก้วบุรี	 	 ศศบ.	(บรรณำรกัษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์)

		 	 	 	 (taweesak@dss.go.th)	

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร	 นำยนภดล	แก้วบรรพต	 	 วท.บ.	(ชีววิทยำ)

	 	 	 	 (nobpadon@dss.go.th)

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร	น.ส.อัคริมำ	บุญอยู่	 	 วท.บ.	(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

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

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน	 นำงจรรยพร	ภู่สมบูรณ์วัฒนำ	 ปวช.	(บัญชี)

	 	 	 	 (janyaporn@dss.go.th)

นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร	 น.ส.พรรษชล	รัตนปำณี	 	 วท.บ.	(เคมี)

	 	 	 	 (passachon@dss.go.th)		 วท.ม.	(เคมีวิเครำะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร	 น.ส.	ธัญกมล	หมำยถิ่นกลำง	 บธ.บ.	(กำรตลำด)	 	

	 	 	 	 (thankamol@dss.go.th)	
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พนักงานราชการ

นักวิชำกำรเผยแพร่	 	 น.ส.พรทิพย์	เส็นสด	 	 นศ.บ.	(วิทยุ-โทรทัศน์)

	 	 	 	 (porntip@dss.go.th)	 	 กศ.ม.	(จิตวิทยำกำรแนะแนว)

นักวิทยำศำสตร์	 	 	 น.ส.ปุณณภำ	เอี่ยมนอก	 	 วท.บ.	(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

	 	 	 	 (punnapa@dss.go.th)

เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด	 	 น.ส.สุพัชณี	เย็นทรัพย์	 	 ปวส.	(กำรตลำด)

	 	 	 	 (supatchanee@dss.go.th)

เจ้ำพนักงำนธุรกำร	 	 น.ส.อรรวี	เกำสังข์	 	 ปวท.

	 	 	 	 (onrawee@dss.go.th)

เจ้ำพนักงำนธุรกำร	 	 น.ส.มำริสำ	ผึ้งหวำน	 	 ปวส.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

	 	 	 	 (marisa@dss.go.th)	 	

เจ้ำพนักงำนธุรกำร	 	 น.ส.ลออศรี	สุขแย้ม	 	 ปวส.	(กำรตลำด)

	 	 	 	 (la-oasri@dss.go.th)	 	 บธ.บ.	(กำรตลำด)

เจ้ำพนักงำนธุรกำร	 	 น.ส.รุ่งทิวำ	กมลรัตน์	 	 ปวส.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

	 	 	 	 (rungtiwa@dss.go.th)	 	 	 	

ลูกจ้างประจำา

พนักงำนเข้ำเล่ม	 	 	 นำยพันลบ	สุขจั่น

พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป	 นำงจนัยพร	ปูรณำนนท์
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รายนามคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี 

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.	นำงศิริวรรณ	ศิลป์สกุลสุข	 	 	 	 ที่ปรึกษำ

2.	นำงอัญญำดำ	ตั้งดวงดี		 	 	 	 ประธำนคณะท�ำงำน

3.	นำงชื่นจิต	สีพญำ	 	 	 	 	 คณะท�ำงำน

4.	นำงสำวอุดมลักษณ์	เวียนงำม	 	 	 	 คณะท�ำงำน

5.	นำงสำวอัคริมำ	บุญอยู่		 	 	 	 คณะท�ำงำน

6.	นำยทวีศักดิ์	แก้วบุรี	 	 	 	 	 คณะท�ำงำน

7.	นำงสำวนันทกำนต์	สัตยวงศ์	 	 	 	 คณะท�ำงำน

8.	นำงสำวชญำดำ	ดีสวัสดิ์	 	 	 	 คณะท�ำงำน

9.	นำงสำวพนำรัตน์	มอญใต้	 	 	 	 คณะท�ำงำน

10.	นำงสำวรุ่งทิวำ	กมลรัตน์	 	 	 	 คณะท�ำงำน

11.	นำงสำวพรทิพย์	เส็นสด	 	 	 	 คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร

12.	นำงสำวปุณณภำ	เอี่ยมนอก	 	 	 	 คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร	 	
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