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คำ�นำ�
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวม
ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักหอสมุดฯ จัดท�ำเป็นรายงานประจ�ำปี 2558 เนื้อหารายงานประกอบด้วย ประวัติความเป็น
มาของส�ำนักหอสมุดฯ จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างการบริหารงาน อัตราก�ำลัง งบประมาณ ผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ศูนย์ ฝ่าย ข้อมูลสถิติต่างๆ การด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) และฐานข้อมูล
ออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานกิจกรรม
ประจ�ำปี 2558 จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ในการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ
ต่อไป
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.1 ความเป็นมา
ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์1 (พ.ศ. 2477-2484) ท่านเป็นผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
ห้องสมุด ด้วยวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจของท่านที่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ว่า เป็นเสมือนกุญแจไข
เปิดอนาคตของประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับบ่มเพาะภูมิปัญญาทาง
วิทยาศาสตร์ของคนในชาติ จึงได้พัฒนาปรับปรุงงานห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า โดยจัดส่วนราชการเป็น
แผนกห้องสมุดในปี พ.ศ. 2476 ทั้งยังแสดงเจตนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์ของประเทศ
เฉกเช่นเดียวกับอารยประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สร้างความสามารถทางเทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ เป็นกลยุทธ์สร้างความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มพูนภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ที่ส�ำคัญของชาติ เป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ในนาม “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์” โดยภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นระดับกอง ชื่อ “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” เมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยมีการแบ่งงานของรัฐตามกลุ่ม
ภารกิจหลัก ท�ำให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในเวลาต่อมา “กองสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้รับการยกระดับเป็น “ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ซึ่งมีล�ำดับ
ความเป็นมาโดยสรุป ดังนี้
พ.ศ. 2476
แผนกห้องสมุด ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2478
งานห้องสมุดรวมอยูก่ บั งานสารบรรณ ภายใต้ “แผนกสารบรรณและห้องสมุด” ส�ำนักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2483
แผนกหอสมุ ด วิ ท ยาศาสตร์ แยกจากแผนกสารบรรณและห้ อ งสมุ ด ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารกรม
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2484
แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2485
แผนกห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2496
แผนกห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ายสถานที่ตั้งจากถนนมหาราช มาที่ถนน
พระรามที่ 6
พ.ศ. 2516
งานห้องสมุดและเผยแพร่ (รวมงานเผยแพร่กบั แผนกหอสมุดฯ) กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2521
ได้ยกฐานะเป็นระดับกอง “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กรมวิทยาศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม และจัดให้มีศูนย์สนเทศสิทธิบัตร ภายใต้กองสนเทศฯ ด้วย
พ.ศ. 2522
กรมวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ และย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน
พ.ศ. 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2537
กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม มีการประกาศอ�ำนาจหน้าที่ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 32ก วันที่
2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 หน้า 10
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พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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พ.ศ. 2553
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เปลีย่ นชือ่ เป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปีเดียวกัน “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้รับการยกระดับเป็น “ส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และมีการประกาศอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักหอสมุดฯ ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หน้า 12 เล่ม 3
ส�ำนักหอสมุดฯ ได้ปรับปรุงอาคารหอสมุดบริเวณชั้น 1 และตั้งชื่ออาคารเป็น “หอสมุดวิทยาศาสตร์
ดร.ตั้ว ลพานุกรม” เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ผู้ริเริ่มและวางรากฐานงานห้องสมุด

1.2 อ�ำนาจหน้าที่
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 119 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หน้า 12 เล่ม 3 ดังนี้
1. เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. เป็นศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท�ำและพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทาง เพื่อการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศทางวิชาการ
แห่งชาติ จัดท�ำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม
5. ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

1.3 สถานที่ตั้งและพื้นที่ปัจจุบัน
ส�ำนักหอสมุดฯ 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�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่ม และ
2 ศูนย์ ดังนี้

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มหอสมุด
ศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานงบประมาณการเงิน งาน
พัฒนาบุคลากร งานพัสดุและอาคารสถานที่ บริหารด�ำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล จัดท�ำ
ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ
ค�ำสัง่ ของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด จัดท�ำเอกสารต่างๆ รับผิดชอบวัสดุครุภณ
ั ฑ์ของหน่วยงาน ประสาน
งานภายในหน่วยงาน ติดต่อประสานงาน อ�ำนวยความสะดวกหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
จัดท�ำคู่มือ/รวบรวมจัดท�ำข้อมูล รายงาน ผลการปฏิบัติงานประจ�ำเดือน /ประจ�ำปี ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  แก้ปัญหา
ข้อขัดข้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยใด
1.7.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับผิดชอบในการแสวงหา คัดเลือก จัดหา และวิเคราะห์เนือ้ หา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ
ต�ำรา เอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์อนื่ ๆ และสือ่ โสตทัศนศึกษา จัดท�ำเครือ่ งมือช่วยค้นเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้ในการสืบค้น
หาสารสนเทศ สร้างความร่วมมือเครือข่ายสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนดูแลการด�ำเนินงานด้าน
การอนุรกั ษ์และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้อยูเ่ สมอและอย่างยัง่ ยืน จ�ำแนกเป็นงานต่างๆ ได้ดงั นี้
1) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
โดยวิธกี าร จัดซือ้ บอกรับ ขออภินนั ทนาการ ท�ำส�ำเนา แลกเปลีย่ น ด�ำเนินการรวบรวมและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
จากภายในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตลอดจนความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
2) งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทุกประเภทสิ่งพิมพ์ โดยจัดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ ก�ำหนดหัวเรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากลและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล จัดท�ำ Cross Reference, Subject Authority Control
จัดท�ำบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดท�ำกฤตภาค และก�ำหนดดรรชนีการเข้าถึงข้อมูล จัดท�ำข้อมูล
ดรรชนีบรรณานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public catalog) ให้เป็นปัจจุบัน จัดท�ำบัตรรายการหลัก บัตรยืม-คืน
จัดเตรียมตัวเล่ม จัดท�ำรหัสบาร์โค้ด
2

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 โดย อธิบดี ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์
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สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) งานจัดท�ำสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเข้าถึงข้อมูล ให้
มีความแม่นย�ำและสะดวกรวดเร็วในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) จัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจ�ำเดือน
และเผยแพร่สู่สมาชิกและกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ
4) งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกายภาพ มีหน้าที่บริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้มคี วามคงทน อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้อย่างยัง่ ยืนทัง้ ในรูปสิง่ พิมพ์และการจัดเก็บในสือ่ ประเภทต่างๆ
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลในรูปดิจิทัล
5) งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด�ำเนินการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศ เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายใต้ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
6) งานประชาสัมพันธ์ และจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (สท.) เทศกาล
ส�ำคัญของชาติ และตามประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร (วศ.)
7) งานบริการสังคม โดยเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์แก่นิสิต
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
8) ปฏิบตั งิ านร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1.7.3 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) บริการห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า โดยจัดให้มีบริการห้องอ่าน บริการท�ำบัตรห้องสมุด บัตรผู้มี
สิทธิย์ มื บริการยืม-คืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการอินเทอร์เน็ต บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม บริการตอบค�ำถาม
และช่วยการค้นคว้า บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร ฯลฯ
2) บริการสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้มีการน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ทดสอบ การผลิต การวิจยั และพัฒนา ฯลฯ ได้แก่ บริการค้นเรือ่ งทางวิชาการ
บริการสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้าวิจยั และอ้างอิง บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรือ่ งเฉพาะราย บริการ
ข้อมูลสารเคมี บริการสารสนเทศมาตรฐาน บริการสารสนเทศสิทธิบัตร บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ
3) ส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
สืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการน�ำไปใช้ประโยชน์ เพือ่ การศึกษา ค้นคว้า ริเริม่ การผลิต แก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
4) จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่สารสนเทศทัง้ ในรูปสือ่ สิง่ พิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
5) ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้แก่
บริการติดตามสารสนเทศทันสมัย บริการข่าวสารทันสมัย
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.7.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บริหารจัดการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือใช้ทรัพยากรดิจิทัลผ่านระบบเครือข่าย
ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
3) ออกแบบ พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงาน
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4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อสังคม โดยร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีห้องสมุด แก่นิสิต นักศึกษา
5) แนะน�ำด้านการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการและติดตามดูแลความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์ภายในส�ำนัก อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับงานห้องสมุดแก่บุคลากร
6) ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดคลัง
ความรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
7) ด�ำเนินการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างยั่งยืน
8) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

1.8 โครงสร้างผู้บริหาร

นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์

นางอัญญาดา ตั้งดวงดี

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาการหัวหน้ากลุ่มหอสมุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน

นายนภดล แก้วบรรพต

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7
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1.9 แผนที่น�ำทางส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558 – 2562

1.10 โครงสร้างอัตราก�ำลัง
อัตราก�ำลังในปี 2558 มีทั้งสิ้น 47 อัตรา จ�ำแนกได้ดังนี้
อัตราก�ำลังจ�ำแนกตามกลุ่มงาน

หมายเหตุ **ว่าง 2 อัตรา

8

อัตราก�ำลังจ�ำแนกตามประเภท
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หมายเหตุ **ว่าง 2 อัตรา

1.11 งบประมาณที่ได้รับ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณ ประจ�ำปี 2558 ในผลผลิต
ที่ 5 การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังนี้
หมวดรายจ่าย / รายการ

งบประมาณ

   รวมทั้งสิ้น
1. งบประจ�ำได้รับทั้งสิ้น  (FIX 8)
    1.1 งบบุคลากร
        1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ (28 อัตรา)
        1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ�ำ (2 อัตรา)
        1.1.3 ค่าจ้างพนักงานราชการ (7 อัตรา)
    1.2 งบด�ำเนินงาน
1.2.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
    1.3 งบลงทุน
        1.3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    1.4 หมวดเงินอุดหนุน
        1.4.1 ค่าสมาชิกเอกสาร ASTM
        1.4.2 ค่าสมาชิกเอกสาร TAPPI
   1.5 รายจ่ายอื่น  (การเดินทางไปต่างประเทศ)
2. งบโครงการพัฒนาคลังความรู้ ว&ท ในรูปดิจิทัล (55INT1)
    2.1 งบด�ำเนินการ
          2.1.1  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
          2.1.2  ค่าตอบแทนใช้สอยฯ

18,344,300
16,094,300
13,208,100
11,455,200
410,500
1,342,400
2,270,000
2,270,000
365,100
346,900
18,200
251,100
2,250,000
2,250,000
1,148,996
1,101,004
9
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งบประมาณส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ได้รับระหว่างปี 2554-2558

งบประจ�ำ

งบโครงการพัฒนาคลังความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
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1.12 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.12.1 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยนับ

จำ�นวน

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

- ไมโครฟิล์ม

ม้วน

1,461

- ไมโครฟิช

แผ่น

33,539

รายการ

828,349

วัสดุย่อส่วน

รวม

1
2

หมายถึง รายงานประจำ�ปี / เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
หมายถึง รายงานการศึกษาวิจัย / รายงานการทดลอง / รายงานการสำ�รวจ

11
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1.12.2 ฐานข้อมูล ที่มีบริการผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักหอสมุดฯ มีดังนี้
ฐานข้อมูล (บริการผ่าน Website http://siweb.dss.go.th)
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-Public catalog)1
2. ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
3. ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
4. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled file)
5. ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (Infornation repackaging file)
6. ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (e-Content)
7. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)

ระเบียน
188,040
1,740
827
5,776
36
135,394
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. ฐานข้อมูลแนะนำ�สิทธิบัตรที่น่าสนใจ (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

หมายเหตุ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมฯ เป็นฐานข้อมูลเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีในสำ�นักหอสมุดฯ ครอบคลุมภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม บทความ เอกสารรายงานทางวิชาการ เอกสารสิทธิบัตร และเอกสารเผยแพร่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า
1
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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
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Journal)
Accreditation and Quality Assurance
Ceramic Industry
Ceramics Technical
Ceramics: Art and Perception
Clay Times
Coatings Tech (formerly : JCT Coatings Tech)
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
European Journal of Glass Science and -Part A Glass Technology
Food Additives & Contaminants: Part A
Food Additives & Contaminants: Part B
International Polymer Science and Technology
Journal of Food Science
Journal of Food Science Education
Paper360°
Plastics Rubber and Composites : Macromolecular engineering
TAPPI Journal

ปีที่สืบค้นได้
2015-ปัจจุบัน
2015
2015-ปัจจุบัน
2015-ปัจจุบัน
2015
2015-ปัจจุบัน
2002-ปัจจุบัน
2015-ปัจจุบัน
2011-ปัจจุบัน
2011-ปัจจุบัน
2001-ปัจจุบัน
1997-ปัจจุบัน
2002-ปัจจุบัน
2009-ปัจจุบัน
1999-ปัจจุบัน
1990-ปัจจุบัน

หมายเหตุ :
สนใจบทความฉบับเต็ม (Full Text) ติดต่อขอรับบริการได้ที่ info@dss.go.th หรือ โทรศัพท์ 02-2017250-6
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2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ได้ดังนี้

2.1.1 ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในปีงบประมาณ 2558 สามารถจ�ำแนกเป็นประเภท

ผลการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ

จำ�นวน

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

2.1 จัดทำ�รายละเอียดคำ�ของบประมาณ

ครั้ง

1

2.2 จัดทำ�รายละเอียดแผนการใช้จ่ายและแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ครั้ง

1

2.3 ดำ�เนินการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ

ครั้ง

1

2.4 สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�เดือน/ประจำ�ปี

รายการ

12

2.5 ดำ�เนินการซื้อดร๊าฟท์

รายการ

3

2.6 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์

ครั้ง

12

2.7 ดำ�เนินการ/ประสานงานเรื่องการสั่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์

ครั้ง

90

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

1. สารบรรณและสถิติ

2. งบประมาณ

3. การพัฒนาบุคลากร

17
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2.1.2 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ โดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2558 บุคลากรส�ำนักหอสมุดฯ เข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น
48 หลักสูตร ดังนี้
ตารางพัฒนาบุคลากรจ�ำแนกตามหลักสูตร
ล�ำดับ

ทักษะที่พัฒนา

1
2
3
4

ด้านบริหารจัดการ
ด้านวิชาชีพเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านจริยธรรม คุณธรรม
รวม

หลักสูตร
ในประเทศ ต่างประเทศ
25
9
1
5
8
48

บุคลากรในแต่ละศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย จ�ำนวน 184 คน ได้รับการพัฒนาทักษะในการเข้ารับการฝึกอบรม
และเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ทางวิชาการทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ เสริมสร้าง
สมรรถนะ ใน 4 ด้าน ดังนี้
ตารางพัฒนาบุคลากรจ�ำแนกประเภทตามทักษะที่ได้รับการพัฒนา
หน่วยงาน

จ�ำนวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา
รวม (คน)
แยกตามประเภททักษะ (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�ำนวน
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้

18
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ตารางการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สท.
ครั้งที่

วันที่

หน่วยงาน

1

13 พ.ย. 57 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

2

2 ก.ค. 58

3

28 ก.ค. 58 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

เรื่อง

จ�ำนวน (คน)

การด�ำเนินงานและบริการห้องสมุด

105

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาภาค
หลักฐานต�ำรวจ
การท�ำงานฯ ตามหลักสูตร
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) รุ่นที่ 9
การด�ำเนินงานและบริการห้องสมุด

รวม

60

102
267

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

19
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สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1.4 บุคลากร สท. เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในปีงบประมาณ 2558 บุคลากร สท. ได้ไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในและต่างประเทศ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้
ตารางบุคลากร สท. เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ครั้งที่ ระยะเวลา
1

2

หน่วยงาน

24 ก.พ. 58 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
15-21 ส.ค. สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม
58
และสถาบันห้องสมุดหรือ
International Federation of Library
Associations andInstitutions (IFLA)
ณ ประเทศแอฟริกาใต้

จ�ำนวน
(คน)
การบริ ห ารจั ด การห้ อ งสมุ ด เพื่ อ
31
บริการนักวิจัย
เรื่อง

ห้องสมุดทีม่ คี วามคล่องตัว:การเข้าถึง
การพัฒนาและการแปลงสารสนเทศ
(Dynamic Libraries: Access,
Development and Transformation)

2

ศึกษาดูงานสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด
International Federation of Library Associations andInstitutions (IFLA) ณ ประเทศแอฟริกาใต้

2.1.5 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ในปีงบประมาณ 2558 มีสถาบันการศึกษาขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ สท.
จ�ำนวนทั้งสิ้น 1 แห่ง เป็นเวลา 90 วัน ดังนี้
ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลา

หน่วยงาน

5 ม.ค. 58 ถึง สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
10 เม.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
น.ส.ธนัชพร นวลใหม่
น.ส.เบญจมาศ สุวรรณจิตร
น.ส.วรรณพร ยอดค�ำ

จ�ำนวน
(คน)
3

2.1.6 การจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปีงบประมาณ 2558 สท. มีการจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเผยแพร่
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังนี้
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ตารางการจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่
วันที่
หลักสูตร
1 23 ธ.ค. 57 คณะทำ�งาน ศปว. ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การบริการจัดหา
เอกสารฉบับเต็ม การบริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด
2 17 ก.พ. 58 ISO 9001 อบรมเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสำ�คัญใน ISO
9001:2015 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
3 27 ก.พ. 58 1. เสียงจากห้องสมุด (The Voice from Libraries)
2. การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทาย
ในอนาคต (Library Development : Current Trends and
Future Challenges)
4 13 มี.ค. 58 1. เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
2. เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพ KM/LO ให้มคี ณ
ุ ค่าแก่องค์กร
5 20 มี.ค. 58 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้
โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนา ครัง้ ที่ 1
6
19-20 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงระบบงานคุณภาพ
เม.ย. 58 ISO 9001 ของ วศ.”
7 25 มิ.ย. 58 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้
โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนา ครัง้ ที่ 2
8
9

10
11
12

26 มิ.ย. 58 ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ จัดโดย
คณะทำ�งาน ศปว.
4 ก.ค. 58 1. การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557 และประชุมวิชาการ
เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนา
ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
2. ประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558
3. ประชุมวิชาการสำ�นักวิทยาทรัพยากร ประจำ�ปี 2558 เรือ่ ง
“ก้าวไปด้วยกัน Library 2015 : Together We Go”
16 ก.ค.58 แนะนำ�การใช้งานเว็บไซต์ KM วศ.
7 ส.ค. 58 การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้
โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนา ครัง้ ที่ 3
1 ก.ย. 58 “DSS Kicks off ISO 9001:2015” โดยคณะอนุกรรมกาพัฒนา
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของ วศ.

สถานที่จัด
ห้องประชุม
ชั้น 3 สท.
ห้องประชุม
ชั้น 6 พศ.
ลานกิจกรรม
ชั้น 1 สท.

จำ�นวน
(คน)
23
71
39

ลานกิจกรรม
ชั้น 1 สท.

35

ลานกิจกรรม
ชั้น 1 สท.
จ.ราชบุรี

62

ลานกิจกรรม
ชั้น 1 สท.

40

ห้องประชุม
ชั้น 6 พศ.
ลานกิจกรรม
ชั้น 1 สท.

99

ห้องกิจกรรม
ISO 9000
ชั้น 4 สท.
ลานกิจกรรม
ชั้น 1 สท.
ห้องประชุม
ชั้น 6 พศ.

45

65

30

21
192

21

รายงานประจำ�ปี 2558
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2.2 กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานอนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ งานเผยแพร่และจัดนิทรรศการ และงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
2.2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มคี วามสมบูรณ์ สอดคล้องตาม
ความต้องการใช้ประโยชน์ และทันสมัย ส�ำหรับปีงบประมาณ 2558 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
ตารางแสดงจ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำแนกตามประเภท
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

5,795

2,871

8,666

รวม

หมายเหตุ : ผู ้ ส นใจค้ น หาข้ อ มู ล จาก e-Journal ของส�ำนักหอสมุดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail : info@dss.go.th

2.2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
		มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการวิเคราะห์เรือ่ ง และ จัดหมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศ ท�ำดรรชนีสบื ค้น
บันทึกข้อมูล จัดท�ำระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ได้
จัดท�ำบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ประจ�ำเดือน เพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใหม่ๆ แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นรายเดือน หากสนใจเป็น
สมาชิก “บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่” สามารถแจ้งความประสงค์ที่ส�ำนักหอสมุดฯ e-mail : info@dss.go.th ส�ำหรับ
ปีงบประมาณ 2558 มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางดังนี้
1
2

22

รายงานประจำ�ปี/เอกสารจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
รายงานการศึกษาวิจัย/รายงานการทดลอง/รายงานการสำ�รวจ
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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 ปรับปรุงข้อมูลบรรณานุกรมสิง่ ระเบียน
พิมพ์ในฐานข้อมูล e-Public Catalog ให้เป็นปัจจุบนั

481

2,083

2,564

จั ด ท� ำ สาระสั ง เขปบทความวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

302

172

474

2,011
181/1,208

276/1,657

2,011
457/2,865

เรื่อง

การเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง: ฐานข้อมูล e-Content
เรื่อง
สิ่งพิมพ์ทั่วไป: การแปลงข้อมูลหน้าปก สารบัญ เล่ม/ภาพ
และดรรชนีให้อยู่ในรูปดิจิทัล และเชื่อมข้อมูล
ดิจิทัลเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดท�ำและเผยแพร่บญ
ั ชีรายชือ่ เอกสารใหม่ประจ�ำ
เดือน ผ่านทางเว็บไซต์และเอกสารเผยแพร่

ฉบับ/
ครั้ง

228/12

228/12

2.2.3 งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมดูแลและจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอยูใ่ นสภาพ
เรียบร้อย สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวิธกี ารป้องกัน การซ่อมแซม เย็บเล่ม อบฆ่าเชือ้ แช่แข็ง เพือ่ ให้ทรัพยากร
สารสนเทศมีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาการให้บริการ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2558 มีการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
การสแกนและจัดเก็บในรูปดิจิทัล
(สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)
เย็บเล่ม
  -ปกแข็ง
  -ปกอ่อน
  -เย็บรวมเล่ม
ซ่อมแซม
แช่แข็ง

หน่วยนับ
เล่ม/ภาพ

เล่ม
เล่ม
ฉบับ/เล่ม
เล่ม
เล่ม

ภาษาต่างประเทศ
559/151,842

330
631

ภาษาไทย
-

รวม
559/151,842

150
421
727/74
79
-

480
421
727/74
79
631
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2.2.4 งานเผยแพร่และจัดนิทรรศการ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ผใู้ ช้บริการทราบและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ส�ำนักหอสมุดฯ ตลอดจนสร้างให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และมีความเคลื่อนไหว
เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ โดยจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ในรูปแบบต่างๆ แก่บคุ ลากร
ภายในและภายนอกองค์กร ทัง้ จากภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษาและประชาชน ผลการด�ำเนินการ จ�ำนวน 5 ครัง้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 นิทรรศการเรื่อง “ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-24 ธันวาคม 2557
		ครั้งที่ 2 กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 8-10 มกราคม 2558 ประกอบด้วย นิทรรศการเรือ่ ง “ASEAN” และ เรือ่ ง “แสงและดิน”
		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
ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ ในการจัดโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในของ วศ. ณ พืน้ ทีห่ น้าห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร พศ.
จ�ำนวน 2 ครัง้ ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 และ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 อีกด้วย
2.2.5 งานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
ปัจจุบนั ศปว. มีหน่วยงานสมาชิกในเครือข่ายสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 29
หน่วยงาน ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการท�ำกิจกรรมและให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป หน่วยงานสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานสังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานสังกัดกระทรวง หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพเฉพาะ โดยมี
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานกลางประสานงาน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ผลการปฏิบัติงาน แบ่งตามภารกิจ มีดังนี้
1. ศปว. มีการประชุมหารือร่วมกัน จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1) ประชุมคณะท�ำงานศูนย์ประสานงาน
สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ประชุมกลุ่มย่อย หารือในประเด็นการบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
การบริการยืมระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
2. พัฒนาเว็บไซต์ ศปว. http://www.scitech.in.th
2.1 เพิม่ ข้อมูลเพือ่ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ ศปว. ได้แก่ ค�ำสัง่ คณะท�ำงาน ศปว. ภาพบรรยากาศ
การประชุมคณะท�ำงาน ศปว. (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/2558) ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม ณ ฝ่ายบริการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาพการจัดฝึกอบรมเรือ่ ง “ลิขสิทธิ์
ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ”
2.2 ต่ออายุโดเมนเนม (www.scitech.in.th) วันที่ 14 มี.ค. 58-13 มี.ค. 60
3. จัดเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ฝ่ายบริการความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีสมาชิก
ศปว. จ�ำนวน 31 คน ร่วมการเยี่ยมชมในครั้งนี้
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4. จัดฝึกอบรม เรื่อง “ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากร ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จ�ำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
5. จัดส่งสิ่งพิมพ์ 2 รายการให้สมาชิกเครือข่าย ศปว. จ�ำนวน 28 หน่วยงาน
5.1 รายงานกิจกรรมประจ�ำปี 2556
5.2 รายงานกิจกรรมประจ�ำปี 2557
2.2.6 การจัดท�ำสาระสังเขปสาขาอาหาร 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
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิม่ ศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา และประชาชน ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
2.3.1 ด้านการบริการห้องสมุด
ห้องสมุดได้จัดบริการต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
และแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยจัดบรรยากาศอาคารสถานที่ ให้พร้อมเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจยั ลักษณะ
ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Information One Stop
Services Center) บริการต่างๆ ของห้องสมุด ประกอบด้วย บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ บริการท�ำบัตรห้องสมุด/บัตร
ยืมเอกสาร บริการยืม-คืน บริการตอบค�ำถาม/แนะน�ำการใช้บริการห้องสมุด บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ผู้ขอรับบริการ (3,777 คน) จ�ำแนกตามช่องทางการติดต่อและประเภทหน่วยงานที่ขอรับ
บริการ ดังนี้
ช่องทางการติดต่อขอรับ
บริการ
1) ติดต่อด้วยด้วยตนเอง
2) ขอรับบริการทางโทรศัพท์
3) ขอรับบริการทางอีเมล
รวม

ผู้ขอรับบริการจ�ำแนกตามประเภท (คน)
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา

ประชาชนทั่วไป

รวม

1,442

1,029

371

393

3,235

255

47

7

8

317

33

178

5

9

225

1,730

1,254

383

410

3,777
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนของผู้มาขอรับบริการ

2) บริการสารสนเทศตามความต้องการ จ�ำแนกตามประเภทบริการ จ�ำนวน 1,400 เรื่อง ดังนี้
ประเภทบริการ

จ�ำนวน (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�ำแนกตามภาษา จ�ำนวน 13,518 เล่ม ดังนี้
บริการ
1) ทรัพยากรสารสนเทศใช้ภายในห้องสมุด
2) ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
3) ขอท�ำส�ำเนาทรัพยากรสารสนเทศ
รวม

26

จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

รวม

6,368

3,984

10,352

60

298

358

2,614

194

2,808

9,042

4,476

13,518
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4) บริ ก ารท� ำ บั ต รห้ อ งสมุ ด และบั ต รยื ม เอกสาร ส� ำ นั ก หอสมุ ด ฯ ได้ จั ด บริ ก ารนี้ ขึ้ น โดยให้ มี
บัตร 2 ประเภท คือ บัตรห้องสมุดส�ำหรับการเข้าใช้บริการห้องสมุด และบัตรยืมเอกสาร มีผู้ขอรับบริการท�ำบัตร
จ�ำนวน 807 คน เป็นบัตรส�ำหรับเข้าใช้บริการห้องสมุด จ�ำนวน 800 คน และบัตรยืมเอกสาร จ�ำนวน 7 คน
2.3.2 การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
		 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1) บริการค้นเรื่องทางวิชาการ เป็นบริการช่วยการค้นคว้าข้อมูลตามค�ำขอ ที่จัดขึ้นส�ำหรับผู้ขอรับ
บริการที่มาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เอกสารที่ให้บริการ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง
วารสารสาระสังเขป วารสารวิชาการ เอกสารภาษาไทย เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน เอกสารทางการค้า ฯลฯ
ช่องทางการขอรับบริการค้นเรื่อง จ�ำนวน (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 และฐานข้อมูลต่างๆ ทีส่ ำ� นักหอสมุดฯ บอกรับ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยผูข้ อรับบริการติดตามสารสนเทศ
ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวเรื่องที่
คัดเลือกและขอบข่ายที่ผู้ขอรับบริการก�ำหนด
ในปี 2558 มีผู้ขอรับบริการ SDI จากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยสรุปดังนี้
ลำ�ดับที่

รายการ

จำ�นวน

1

จำ�นวนผู้ขอรับบริการ SDI 21 ราย

2

หัวเรื่อง/คำ�ค้นที่ใช้ในการ 94 เรื่อง เช่น
ติดตาม
-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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รายการ
แหล่งที่ใช้ในการติดตาม

จำ�นวน
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�ำดรรชนีวารสาร
จ�ำนวน 180 เรื่อง
- คัดเลือกบทความ/อ่านวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำแฟ้มข้อมูล
จ�ำนวน 214 เรื่อง
  เฉพาะเรื่อง
- ติดประกาศบทความที่น่าสนใจ
จ�ำนวน 83 เรื่อง
Ø สิทธิบัตร
- อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรและจัดจ�ำแนก
จ�ำนวน 118 เรื่อง
- อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรที่น่าสนใจ
จ�ำนวน 6 เรื่อง
Ø มาตรฐาน
- คัดเลือกเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่น่าสนใจ
จ�ำนวน 188 เรื่อง
  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
2) รวบรวมและประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน
Ø จัดท�ำแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
จ�ำนวน 12 เรื่อง
Ø จัดท�ำแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
จ�ำนวน 4 เรื่อง
		
3) จัดท�ำฐานข้อมูลสารสนเทศเฉพาะเรื่องเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.1) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent
Files) (http://siweb.dss.go.th/patent/pat_file/pat_file_list.asp)
เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องจากเอกสารสิทธิบัตร จ�ำนวนข้อมูลใน
ฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558 รวมทัง้ หมด 240 เรือ่ ง 3,100 ระเบียน โดย
ในปี 2558 ได้ด�ำเนินการ 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�ำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ (Patent gallery)
(http://siweb.dss.go.th/patent/gallery/gallery_list.asp)
เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากเอกสารสิทธิบัตรประเทศ
ต่างๆ จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558 รวมทั้งหมด
300 เรื่อง โดยในปี 2558 ได้ด�ำเนินการ 6 เรื่อง ดังนี้
1. สุราจากกระเทียม
2. ปากกาต้านจุลินทรีย์และท�ำความสะอาดมือ
3. อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและท�ำความสะอาดหนังสือ
4. หน้ากากพร้อมออกซิเจนส�ำหรับใช้ในเหตุเพลิงไหม้
5. กาแฟไร้คาเฟอีน
6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช็อกโกแลต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.3) ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ (http://siweb.dss.go.th/
article/) เป็นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมบทความทีน่ า่ สนใจเพือ่ ติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือก
บทความจากวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศและจัดท�ำบทคัดย่อ
เป็นภาษาไทย จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558
มีทั้งหมด 1,740 เรื่อง โดยในปี 2558 ได้ด�ำเนินการ 46 เรื่อง
มีตัวอย่าง ดังนี้
การเตรียมมาการีนจากออกาโนเจลของขี้ผึ้งทานตะวันและน�้ำมันพืช
การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน�้ำมันแอปริคอตในหนูขาว
การหาปริ ม าณผงชู ร สในซุ ป ไก่ ก ้ อ นและซุ ป เนื้ อ ก้ อ นโดยวิ ธี High-performance liquid
chromatography (HPLC)
การปรับปรุงวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาส�ำหรับกระดาษลามิเนตที่ใช้ใน บรรจุภัณฑ์อาหาร
คาร์ราจีแนนและการประยุกต์ใช้ในการน�ำส่งยา
การคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ เพื่อเป็นเชื้อเริ่มต้นในการผลิตปลาหมัก
การแพร่ของสารประกอบเคมีจากบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ระหว่างการแปรรูปโดยใช้ความร้อน
แบบเดิมหรือใช้คลื่นไมโครเวฟ และการเก็บรักษา
การวิเคราะห์สารไนไตรท์ ไนเตรท และสีของรังนกเบื้องต้น
คุณสมบัติทางโภชนาการของรังนก
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10. ความเป็นไปได้ในการทอดอาหารแบบไร้ไขมันโดยใช้กลูโคสเหลว
11. การย่อยสลายทางชีวภาพของสารพาทูลินโดยยีสต์ทะเล Kodameae ohmeri
12. สารกันหืน BHT และสารเมแทบอไลต์ของ BHT ในอาหาร
13. ความส�ำคัญของอินูลินฟรักแทนส์ในอาหารของมนุษย์
14. การใช้การท�ำนายอัตราการเจริญและรอดชีวิตของจุลินทรีย์ควบคู่กับการถ่ายโอนก๊าซออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบบรรจุภัณฑ์และอาหาร : วิธีพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการ
ตัดสินใจส�ำหรับก�ำหนดขนาดบรรจุภัณฑ์อาหาร
15. พัฒนาการของโลกแห่งสารสนเทศสิทธิบัตร-ความท้าทายของวันวาน วันนี้ และวันพรุ่งนี้
16. การส�ำรวจสารพฤกษเคมีในใบของพืชตระกูลปรงสายพันธุ์ Cycas circinalis และ Cycas revoluta
: สารไบฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียปานกลาง
17. นวัตกรรมและการพัฒนาวัสดุแก้วรีไซเคิล
18. การป้องกันการเจริญเติบโตของเชือ้ ราทีเ่ ป็นพิษในเมล็ดพืช โดยวิธตี รวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
19. ตัวดูดซับต้นทุนต�่ำจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรส�ำหรับใช้ในการก�ำจัดสีย้อม
20. การตรวจหาสารให้ความหวานในเครื่องดื่มโดยวิธี LC-MS/MS
3.4) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง (http://
siweb.dss.go.th/compiled/) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยก�ำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถติดตามเอกสารฉบับเต็ม (Full
text) ได้จากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง จ�ำนวนข้อมูลใน
ฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558 มีทั้งหมด 71 เรื่อง 5,776 ระเบียน
โดยในปี 2558 ได้ด�ำเนินการ 12 เรื่อง 598 ระเบียน ดังนี้
1. CF 60 : กระชายด�ำ (Kaempferia pafiflora) (40 ระเบียน)
2. CF 61 : ถ่านอัดแท่ง (Charcoal briquettes) (29 ระเบียน)
3. CF 62 : กวาวเครือ (Pueraria mirifica) (51 ระเบียน)
4. CF 63 : น�้ำส้มควันไม้ (Wood vinegar) (48 ระเบียน)
5. CF 64 : กล้วย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Banana : product and processing) (85 ระเบียน)
6. CF 65 : น�้ำมันร�ำข้าว (Rice bran oil) (45 ระเบียน)
7. CF 66 : ทุเรียน : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Durian : production and processing) (85 ระเบียน)
8. CF 67 : มะขาม : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Tamarind : production and processing) (48 ระเบียน)
9. CF 68 : สาหร่าย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Seaweed : production and processing) (44 ระเบียน)
10. CF 69 : น�้ำผักเพื่อสุขภาพ (Vegetable juice for health) (36 ระเบียน)
11. CF 70 : น�้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ (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)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในปัจจุบันและเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายแก่การท�ำความเข้าใจ เพื่อการ
เข้าถึงสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกพร้อมใช้ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่
ใช้อา้ งอิงในการเรียบเรียง โดยจัดท�ำเป็นแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อม
ใช้ (Information repackaging file) เพือ่ ให้บริการติดตามเอกสารอ้างอิง
ข้อมูลในฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้จนถึงกันยายน 2558
มีจ�ำนวน 36 เรื่อง โดยในปี 2558 ได้ด�ำเนินการ 4 เรื่อง ดังนี้
1. IR 33 : โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา (Ebola virus desease-EVD)
2. IR 34 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
3. IR 35 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก
4. IR 36 : สาหร่าย (Seaweed)
3.6) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
ไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://siweb.dss.go.th/
standard/rachakitja/show_list_kitja.asp) เป็นฐานข้อมูลที่
รวบรวมกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ น ่ า สนใจของไทยด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกจากราชกิจจานุเบกษา
ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา และประเภท ง ฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นต้น ข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558 มี
ทั้งหมด 3,241 เรื่อง โดยในปี 2558 ได้ด�ำเนินการ 188 เรื่อง
มีตัวอย่าง ดังนี้
1. การบริหารงานคุณภาพ-ความพึงพอใจของลูกค้า-แนวทางส�ำหรับการเฝ้าติดตามและการวัด
(มอก. 10004-2557 (ISO 10004 : 2012))
2. การรับมาตรฐานระหว่างประเทศและเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานระดับภูมภิ าค
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�ำหนดทั่วไป ด้านความปลอดภัยมูลฐานและสมรรถนะ
ที่ส�ำคัญ (มอก. 2629 เล่ม 1-2557)
5. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ ง ก�ำหนดลักษณะและคุณภาพของน�ำ้ มันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3-บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์
8. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
เคมี บ างประเภทเป็ น แหล่ ง ก� ำ เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง สารเบนซี น
และสาร 1, 3-บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ
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9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ ง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
11. ภาชนะพลาสติกส�ำหรับบรรจุยาตา (มอก. 686-2558)
12. หลักปฏิบัติส�ำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9041-2557)
3.7) ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th/information)
เป็นฐานข้อมูลรวบรวมค�ำถามจากเรือ่ งทีม่ ผี สู้ นใจค้นคว้าพร้อมค�ำตอบ
และระบุ แ หล่ ง อ้ างอิง/รายการเอกสารที่สืบค้นได้ ซึ่ ง ผู ้ ส นใจ
สามารถขอรับบริการเอกสารฉบับเต็มของรายการเอกสารอ้างอิง
ได้ นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำเป็นส่วนของ “ค�ำถามนี้มีค�ำตอบ” ซึ่ง
เป็นการรวบรวมค�ำถาม-ค�ำตอบจากผูข้ อรับบริการ น�ำเสนอเนือ้ หา
ค�ำตอบโดยย่อพร้อมระบุเอกสารทีไ่ ด้เพือ่ เป็นแนวทางในการสืบค้น
ต่อไป จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2558 มีทั้งหมด
827 เรื่อง โดยในปี 2558 ได้ด�ำเนินการ 120 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้
1. สารแอสตาแซนธิ น (Astaxanthin)
มีคุณสมบัติอย่างไร
2. สีผสมอาหารที่เป็นสีสังเคราะห์ มีอันตรายหรือไม่อย่างไร
3. เซลล์เชื้อเพลง (Fuel cell) เป็นแบตเตอรี่หรือไม่และแตกต่างจากแบตเตอรี่อย่างไร
4. มีการน�ำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ยา เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
5. ฟักข้าว มีสารส�ำคัญอะไรบ้าง
6. วิธีการเติมสารกันหืนในผลิตภัณฑ์อาหาร มีกรรมวิธีอย่างไรบ้าง
7. หากต้องการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือกังหันลม เราจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์
ได้หรือไม่
8. ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับปริมาณอะฟลาทอกซิน
9. เรามีวิธีการตรวจสอบหาสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ได้อย่างไรบ้าง
10. กวาวเครือ ปริมาณการใช้ และข้อควรระวัง
11. มูลสัตว์ที่นิยมน�ำมาใช้ท�ำปุ๋ยหมักแต่ละชนิด มีแร่ธาตุอาหารแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
12. การเคลือบเมล็ดพันธ์ (seed coating) คืออะไร และ ตัวอย่างของเมล็ดพันธ์ที่นิยมน�ำมาพ่นสาร
เคลือบ มีชนิดใดบ้าง
13. การปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เชื้อเพลิงชีวมวลมีคุณสมบัติดีขึ้น ควรต้องท�ำอย่างไร
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/)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัสดุ
เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เช่น เซรามิก แก้ว ยาง
กระดาษ และการน�ำไปใช้ประโยชน์ เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ
กระตุน้ ให้มกี ารน�ำวัสดุเหลือทิง้ มาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิม่
มูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากวัสดุเหลือทิง้ โดยคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น
เอกสารสิทธิบตั ร บทความจากวารสาร และน�ำมาจัดท�ำ
บทคัดย่อ จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน
2558 มีทั้งหมด 346 เรื่อง ได้ด�ำเนินการ 10 เรื่อง ดังนี้
1. การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า งของ
สิ่งปลูกสร้างด้วยพลาสติกรีไซเคิล
2. วิธีการผลิตพลาสติกโพลิคาร์บอเนตผสมกับพลาสติกรีไซเคิล
3. วิธีและอุปกรณ์อัดรีดแนวตั้งส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติกแบบประหยัดพลังงาน
4. กระบวนการแปรใช้ใหม่และแยกพอลิสไตรีนโฟมจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉพาะที่มาจาก
ร้านอาหารจานด่วน
5. ตัวท�ำละลายส�ำหรับพอลิสไตรีน วิธีลดปริมาตรและการแปรใช้ใหม่พอลิสไตรีนโฟม
6. วิธีการแยกหมึกออกจากกระดาษ
7. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเยื่อกระดาษที่แยกหมึกพิมพ์ออกแล้ว
8. การน�ำกระจกหน้าจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์มาแปรใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบส�ำหรับกระเบื้อง
เซรามิก
9. การผลิตขวดเบียร์แก้วโดยใช้แบบหล่อยิปซัมส�ำหรับท�ำแบบเซรามิกที่ไม่ใช้แล้ว
10. วิธีแปรใช้ใหม่ขยะจากวัสดุโฟมพลาสติก
		

4) การจัดท�ำสาระสังเขป
4.1) จัดท�ำสาระสังเขปบทความทีน่ า่ สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ
      เป็นภาษาไทย 46 เรื่อง
4.2) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทยของข้อมูลสาระสังเขปเกีย่ วกับวัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรม
      ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 10 เรื่อง
4.3) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทยจากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 255 เรื่อง
5) สถิตกิ ารใช้สารสนเทศจากฐานข้อมูลเฉพาะเรือ่ งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล

จ�ำนวน (เรื่อง)

1) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง

6,754

2) ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ

18,045
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ฐานข้อมูล
3) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
4) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
5) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านวิทยาศาสตร์และ  
    เทคโนโลยี (จากราชกิจจานุเบกษา)

จ�ำนวน (เรื่อง)
31,021
1,305
20,338

6) ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ : ค�ำถามนี้มีค�ำตอบ

8,085

รวม

85,548

2.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาบริการในรูปแบบต่างๆ บนเว็บไซต์ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) (http://siweb.dss.go.th) เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ
ผู้ใช้บริการจากภายนอกสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทางศูนย์ฯ จึงได้น�ำสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ มา
จัดท�ำให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบจัดเก็บและการเข้าถึง เพื่อให้บริการผ่านทางเครือข่าย Internet
และ Intranet ด�ำเนินการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ให้รองรับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการข้อมูลผ่าน Internet อีกทั้งพัฒนาเว็บไซต์/ฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน สท. และเพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ของ วศ. นอกจากนี้ยังปรับปรุงรูปแบบและ
การเข้าถึงสารสนเทศให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.4.1 รายละเอียดฐานข้อมูลที่พัฒนา
ส�ำนักหอสมุดฯ มีฐานข้อมูลจ�ำนวนกว่า 50 ฐาน เพือ่ บริการผูใ้ ช้ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยจ�ำแนกเป็น 9 ประเภทฐานข้อมูลดังนี้
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ตารางแสดงรายละเอียดฐานข้อมูลแยกตามประเภท
ประเภทฐานข้อมูล

รายละเอียดฐานข้อมูล

เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมบรรณานุกรมของสารสนเทศทุกประเภท
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในส�ำนักหอสมุดฯ หากสนใจต้องการขอส�ำเนา
เอกสารสามารถติดต่อขอรับบริการได้
1
1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
1.2 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
สิ่งพิมพ์ สท.
1.3 ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
1.4 ฐานข้อมูล Compiled File
1.5 ฐานข้อมูลวารสารอภินันทนาการ
1.6 ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

2
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

3
ฐานข้อมูลมาตรฐาน

4
ฐานข้อมูลเครือข่าย

เป็นฐานข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับสิทธิบตั รใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1 ฐานข้อมูล Patent Glossary
2.2 ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร (Patent File)
2.3 ฐานข้อมูล Thai’s Foreign Patent
2.4 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีน่าสนใจ (Patent Gallery)
เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อก�ำหนดมาตรฐาน 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
เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรว่ มกันระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 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.

เป็นฐานข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ รวบรวมบทความและเอกสารต่างๆ ทีเ่ รียบเรียงขึน้
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

เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ รวบรวมแหล่ ง บริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ อาทิ สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิศวกรรม
6
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
ฐานข้อมูลแนะน�ำแหล่ง
6.1 ฐานข้อมูล Science Category
ข้อมูลจากเว็บไซต์
6.2 ฐานข้อมูลหน่วยงานผู้ผลิตและจ�ำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ
     ว และ ท ในประเทศไทย

7
ฐานข้อมูลกิจกรรม
พิเศษ
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เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และศูนย์การศึกษา
การพัฒนาต่างๆ เนือ่ งในวโรกาสส�ำคัญต่างๆ รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับบุคคลส�ำคัญทางด้าน
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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รายละเอียดฐานข้อมูล

เป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของ วศ. ทั้งที่ใช้ภายใน วศ. และ
ให้บริการแก่ลูกค้า
8.1 ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2008
8.2 ฐานข้อมูลพัฒนาศักยภาพ IT ของบุคลากร วศ.
8.3 ฐานข้อมูล Learning Organization
8.4 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และ ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
8.5 ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากร
8.6 ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
8.7 ฐานข้อมูลประเมินความพึงพอใจ/ ฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
8
8.8 ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
8.9 ฐานข้อมูลแบบส�ำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ภารกิจของ วศ.
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 ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจของ วศ. (ประเภท
ที่ 8) จ�ำนวน 1 ฐาน และฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ สท. (ประเภทที่ 1) จ�ำนวน 1 ฐาน ดังนี้
1) เว็บไซต์ KM วศ.
จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้าน ว และ ท รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร วศ.

2) ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
			
จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นออนไลน์ที่รวบรวมบทคัดย่อเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ชุมชน โดยเริ่มจากสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมทางการ
เกษตร และวิศวกรรมอาหาร
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นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเว็บเพจ/ โครงสร้างฐานข้อมูล/ เว็บไซต์ อีกจ�ำนวน 23 ฐาน/ เว็บไซต์ แยกตาม
ประเภทฐานข้อมูล ดังนี้
ประเภทฐานข้อมูล
1
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
สิ่งพิมพ์ สท.
2
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร
3
ฐานข้อมูลมาตรฐาน
4
ฐานข้อมูลเครือข่าย
5
ฐานข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มของ วศ.
6
ฐานข้อมูลแนะน�ำแหล่งข้อมูล
จากเว็บไซต์
7
ฐานข้อมูลกิจกรรมพิเศษ

8
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของ วศ.

ฐานข้อมูล/ เว็บไซต์
- ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
- ฐานข้อมูล Compiled File
- ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
- ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร (Patent File)
- ฐานข้ อ มู ล เอกสารมาตรฐานที่ มี ใ นข่ า ยงานศู น ย์ ป ระสานงานสารนิ เ ทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard Collection)
- เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
- ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ฐานข้อมูล e-book
- ฐานข้อมูล e-scan
- ฐานข้อมูล Science Category

- ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
- ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2008
- ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากรของ สท.
- ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
- ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT และ ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
- ฐานข้อมูลแบบส�ำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
- ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
- เว็บไซต์ Intranet สท.
- เว็บไซต์ OTOP
- ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
- เว็บไซต์ KM วศ.
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2.4.3 งานบริการ/ งานตามภารกิจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้
1) บริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย
1.1) การเข้าถึงบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th)
224,110 คน
1.2) เผยแพร่รายชื่อเอกสารใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
12 ครั้ง
1.3) ปรับปรุงและน�ำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง
528 เรื่อง
1.4) ปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างเว็บไซต์
475 ครั้ง
2) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
2.1) เพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
- เผยแพร่สารสนเทศทันสมัยผ่านเว็บไซต์
578 เรื่อง
- เพิ่มข้อมูลและค�ำส�ำคัญในฐานข้อมูล STKC
91 เรื่อง
- เพิ่มข้อมูล/ค�ำส�ำคัญในฐานข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
12 เรื่อง
บทความ สาระน่ารู้
21 เรื่อง
บทความวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
44 เรื่อง
2.2) จัดท�ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
- บทความวิทยุกระจายเสียง
12 เรื่อง
- วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
44 เรื่อง
- e-Book และ e-Journal
517 เล่ม
3) งานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร วศ. และ สท.
5 ครั้ง
3.1) การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (จ�ำนวน 2 ครั้ง)
		
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิ.ย. 58 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 29 คน
		
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 58 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 33 คน
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3.2) แนะน�ำการใช้งานเว็บไซต์ KM วศ.
					ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ก.ค. 58 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 19 คน
					ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ค. 58 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 26 คน

3.3) แนะน�ำเว็บไซต์ OTOP
					วันที่ 27 ก.ค. 58 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 10 คน
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3.4) การใช้งานฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสาร ISO 9001:2008
					วันที่ 4 ก.ย. 58 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 7 คน

3.5) การใช้งานฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
					วันที่ 7 ก.ย. 58 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 9 คน
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57,032

56,013

49,615

33,713

12,239

5,428

1,704

ส.ค.

39,415

50,603

61,807

63,555

47,644

51,866

44,074

24,699

11,331

4,450

2,497

ก.ย.

443,164

567,085

483,274

504,529

518,426

474,072

331,637

181,645

79,609

53,158

19,457

รวมทั้งสิ้น

*** การนับตัวเลขสถิติ ใช้ Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึ่งเข้ามาใช้บริการเว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20 นาที
หรือ ปิดบราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุกๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์

ต.ค.

ปีงบประมาณ

แสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส�ำนักหอสมุดฯ ปี 2546-2556
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กราฟแสดงสถิติจ�ำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ siweb.dss.go.th ตั้งแต่ปี 2546-2556
สีเส้นกราฟและสัญลักษณ์
แทนปีงบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18,556

22,081

2557

2558

29,544

30,235

พ.ย.

22,370

18,818

ธ.ค.
23,855

22,485

ม.ค.
25,214

22,760

ก.พ.
23,466

19,068

มี.ค.
22,445

20,900

เม.ย.
22,769

20,900

พ.ค.
21,094

21,466

มิ.ย.
21,751

23,878

ก.ค.

จำานวนผู้ใช้
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กราฟแสดงสถิติจ�ำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ siweb.dss.go.th ตั้งแต่ปี 2557-2558

18,048

19,540

ส.ค.
11,012

25,024

ก.ย.

2557
2558

สีเส้นกราฟและสัญลักษณ์
แทนปีงบประมาณ

*** ตั้งแต่ปี 2557 เพิ่มเงื่อนไขในการนับตัวเลขสถิติ โดยใช้ Unique IP คือ นับจ�ำนวน IP Address ของผู้ใช้บริการที่ไม่ซ�้ำกันในช่วงเวลา 1 วัน

ต.ค.

ปีงบประมาณ

ตารางแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส�ำนักหอสมุดฯ ปี 2557-2558

263,649

263,630

รวมทั้งสิ้น
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3.1 โครงการพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
หลักการและเหตุผล
ส� ำ นั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานบริ ก ารสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการเข้าถึงและการน�ำความรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพือ่
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
ความรู้ที่จัดให้มีในห้องสมุด จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Integrated Science and Technology Knowledge Repository Network) โดยระยะแรกได้เริ่มงานในลักษณะ
เครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี 2547–2554 ภายใต้ “ชุดโครงการเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ” เพือ่ สานต่องานจากโครงการดังกล่าวให้สามารถเกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าที่สุด และมีผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การศึกษา วิจยั และพัฒนามากขึน้
ส�ำนักหอสมุดฯ จึงจัดท�ำชุดโครงการ “โครงการพัฒนาคลังความรูส้ ารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจทิ ลั ”
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรตามยุทธศาสตร์
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจการให้บริการทีค่ ล้ายคลึงกัน เน้นการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ด�ำเนินการอนุรกั ษ์สงิ่ พิมพ์ทงั้ เชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน
มากขึ้น รองรับการให้บริการในลักษณะของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และขยายการบริการสู่ประประชาคม
อาเซียนด้วยการจัดท�ำสารสนเทศภาคภาษาอังกฤษ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ จึงได้เสนอ “โครงการพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล” ประกอบด้วย
4 โครงการย่อย ดังนี้
1. โครงการที่ 1 : การบูรณาการความร่วมมือด้านการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (Resources Sharing) ระหว่าง
ห้องสมุดเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในประเทศ
2. โครงการที่ 2 : พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
3. โครงการที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55INT1-3)
4. โครงการที่ 4 : เตรียมความพร้อมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (55INT1-4)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหน่วยงานกลางระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมท�ำหน้าที่บริหารจัดการความรู้
อย่างสมดุลทั้งการผลิต (Knowledge production) การเผยแพร่ (Knowledge diffusion) และการใช้ความรู้
(Knowledge utilization)
2. เพื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วย
บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และขยายผลสู่การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
ของหน่วยงานภายในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ�้ำซ้อนด้านการจัดหาและ
ประหยัดงบประมาณของรัฐ
3. เพือ่ สนับสนุนงานด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา
งบประมาณ 2,250,000 บาท
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กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์/ได้รับบริการของงาน/โครงการ
1. ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรม การค้า และธุรกิจชุมชน
2. ผู้วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชน
3. นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
4. หน่วยงานภาครัฐ : ห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุด
คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ทางวิชาการ :
นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเฉพาะด้านสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะมีแหล่งสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่รวบรวมและบริหารจัดการสารสนเทศเหล่านี้ไว้ให้ ท�ำให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูล
ความรูข้ า่ วสารและความก้าวหน้าของวิทยาการส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรูแ้ ละท�ำความเข้าใจหรือใช้ปฏิบตั งิ าน
ได้ทุกเวลา  ทุกโอกาส และทันเหตุการณ์ และนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยยังสามารถน�ำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในลักษณะ
สหศึกษาวิทยาการอีกด้วย
2. ด้านเศรษฐกิจ :
เป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคโลจิคติกส์ โดยลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ
ในการน�ำเข้าข้อมูลสารสนเทศทางเทคนิคจากต่างประเทศ ส�ำหรับการด�ำเนินการด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
การผลิต และข้อมูล ข่าวสารทางเทคนิคที่ติดตามน�ำมาบริการ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมทาง
การค้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเทคนิคต่างๆ จากสหภาพยุโรป หรือตลาดการค้าโลกได้
3. ด้านสังคม :
ข้อมูลความรูท้ เี่ ผยแพร่ในแหล่งเรียนรูท้ จี่ ดั ท�ำขึน้ จะช่วยให้นกั เรียน ครู อาจารย์ ข้าราชการและประชาชนทัว่ ไป
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรูน้ อกระบบและการศึกษาต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ได้ ในการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้เท่าทันความก้าวหน้า
ของวิทยาการ รวมถึงเพิม่ ความตระหนักในความส�ำคัญและจ�ำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นรากฐาน
ของประเทศสามารถน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ แก้ไขข้อขัดแย้งและการรักษาความสงบสุขของสังคมได้
4. ด้านสิ่งแวดล้อม :
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถน�ำมาใช้ในการวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรและพลังงานทางเลือกใหม่ พลังงานทดแทน ในการช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
ตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้
5. ด้านคุณภาพชีวิต :
ข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้สามารถน�ำไปพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ ช่องทางท�ำกิน
รวมถึงการจัดการความเสีย่ งต่ออันตรายในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการตรวจสอบกระบวนการท�ำงาน
ควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลความรู้ทางการวิเคราะห์ทดสอบจากแหล่ง
สารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จะท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและปลอดภัยส�ำหรับการน�ำอุปโภค บริโภค
มาใช้และเป็นการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง
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6. ด้านความมั่นคง :
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายสารสนเทศนานาชาติ ซึ่งถูกคุกคามความมั่นคงของเครือข่ายอยู่
ตลอดเวลา ท�ำให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)
ด้านปรัชญาชีวิต สุขอนามัย เพราะวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ�ำวัน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันตั้งแต่แรกเริ่มเกิดมา 
การบริบาลเลีย้ งดูทารก จ�ำเป็นต้องใช้ความรูเ้ บือ้ งต้นทางวิทยาศาสตร์ การเลือกซือ้ ปรุงอาหาร ต้องรูจ้ กั หลักโภชนาการ
ไขมัน หรือกรดอิ่มตัวเหล่านี้ช่วยท�ำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ดี กินดีมากขึ้น เพราะอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การสังเกต วิเคราะห์ เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ต่างๆ ที่น�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน นั่นคือ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
แทบทั้งสิ้น
ผลการด�ำเนินงาน
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (Resources Sharing) ระหว่างห้องสมุดเพื่อใช้
    ประโยชน์ร่วมกัน ในประเทศ
1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์องค์กร
212 เล่ม
		 (Library collection)
1.2 สร้างความร่วมมือกับแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านบริการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ:บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full text)
57 เรื่อง
สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
1.3 จัดท�ำสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
1.3.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มตามความต้องการของผู้ใช้
57 ระเบียน
1.3.2 เพิ่มข้อมูลหน้าปก/สารบัญและดรรชนีของสิ่งพิมพ์ทั่วไปในรูปดิจิทัลและ 457/2,865 เล่ม/ภาพ
เชื่อมข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua Class01)
1.3.3 เพิ่มข้อมูลหน้าสารบัญบทความวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน
2,011 เรื่อง
1.3.4 การจัดเก็บบทความวารสารภาษาต่างประเทศ (e-Journal)
3,767 เรื่อง
1.3.5 กฤตภาคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
840 เรื่อง
1.4 อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.1 บ�ำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
951 เล่ม
ด้วยการเย็บเล่ม/อบ/เข้าตู้แช่แข็ง
1.4.2 รวบรวมจัดท�ำและตรวจสอบบัญชีรายชื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งผลิตในรูปดิจิทัล
196,928 หน้า
1.4.3 รวบรวมตรวจสอบการส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์เพื่อ Digitize
861 เล่ม
1.4.4 ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับคืนจากงานการผลิตฯ
1.4.5 บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการดิจิทัล
204 เล่ม
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS Virtua Class01)
2. พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
2.1 จัดเก็บสารสนเทศในรูปดิจิทัลและการจัดท�ำ e-Book, e-Journal
150,447 หน้า
2.2 การจัดเก็บข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ทั่วไปในรูปดิจิทัล
150,447 หน้า
2.3 การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดิจิทัลให้เหมาะสมคมชัด
150,447 หน้า
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2.4 การรวบรวมและจัดเรียงไฟล์ภาพพร้อมแปลงข้อมูลเป็น pdf ไฟล์
150,447
2.5 การจัดท�ำ Bookmark และ Metadata เพื่อการเข้าถึงบทความ
150,447
2.6 การผลิต e-Book หรือ e-Journal จากไฟล์ pdf
521
3. เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 พัฒนาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3.2 ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน (Information repackaging)
4
3.3 จัดท�ำดรรชนีและสาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย)
3.3.1 จัดท�ำสาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารภาษาต่างประเทศ 24
เป็นภาษาไทย
3.3.2 จัดท�ำสาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 172
3.3.3 จัดเก็บและเชื่อมโยงสาระสังเขปกับฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
172
3.4 ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
990
3.5 บริการน�ำส่งสารสนเทศตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
635
(Fast Document Delivery Service)
3.6 ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย
26/10,163
4. เตรียมความพร้อมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
4.1 การจัดท�ำดรรชนีและสาระสังเขปภาษาอังกฤษสาขาอาหาร
34
และอุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาอังกฤษ)
4.2 พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรและ
302
ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์แบบ 2 ภาษา (Bilingual)
4.3 การคัดเลือกสาระสังเขปเพื่อจัดท�ำดรรชนีและและเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์
34
4.4 การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก�ำหนดหัวเรื่องภาษาอังกฤษ
70
4.5 การตรวจสอบและแก้ไขสาระสังเขปเพื่อเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์
34
4.6 การผลิตสื่อเผยแพร่ดรรชนีและสาระสังเขป ( 2 ภาษา:ไทย-อังกฤษ)
1
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3.2 โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะที่เป็นแหล่ง
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมให้มกี ารน�ำข้อมูลความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ
ขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนาขึน้ โดยเป็นการแนะน�ำแหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส�ำคัญ วิธีการหรือเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนะน�ำ
เว็บไซต์ที่ส�ำคัญและบริการต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้ปฏิบัติงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา 
ผลการด�ำเนินการจัดกิจกรรมฯ
การจัดกิจกรรม การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่
การวิจยั และพัฒนา ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมฯจ�ำนวน 3 ครัง้ มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด
99 คน โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานจากภาคเอกชน 80 คน และจากหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน 19 คน ใช้งบประมาณในการจัด
กิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 3,690 บาท รายละเอียดของจัดกิจกรรมมีดังนี้
ครัง้ ที่ 1 : วันที่ 20 มีนาคม 2558 มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน 51 คน ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในภาคอุตสาหกรรม
ต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
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ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯจ�ำนวน 33 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ครั้งที่ 3 : วันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน 15 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
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3.3 งานกิจกรรมและนิทรรศการ
3.3.1 นิทรรศการหมุนเวียน
ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทหลักเป็น
ห้องสมุดและศูนย์บริการสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ ทีใ่ ห้บริการสารสนเทศแก่ผใู้ ช้ทงั้ ภายในองค์กร
และบุคลากรภายนอก จากภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา และประชาชน และเป็นแหล่งเรียนรูข้ องประชาชนทุกกลุม่
มุ่งเน้นที่จะตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นเยาวชน นักวิจัย ผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ไปจนถึงผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย และบริหารจัดการ รวมทั้งให้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่ง
เสริมให้ผู้ใช้รู้จักและสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส�ำคัญ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถูกน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า  ส�ำนักหอสมุดฯ จึงจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการสารสนเทศ ในรูปแบบการจัดกิจกรรม และ
นิทรรศการ ทั้งในวาระส�ำคัญต่างๆ ของประเทศ และจัดขึ้นเพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร
สรุปผลการด�ำเนินการการจัดกิจกรรมและนิทรรศการของ สท. ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา
มี 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 24 ธันวาคม 2557
รูปแบบการจัดงาน มีการจัดแสดงหนังสือ แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 1) พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 2) หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 3) โครงการในพระราชด�ำริ 4) ตามรอยพ่อ 5) พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา 
และศิลปะ 6) ทศพิธราชธรรม พร้อมกับจัดแสดงโปสเตอร์พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ
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ครั้งที่ 2 “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” โดยส�ำนักหอสมุดฯ ได้ร่วมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ�ำปี 2558
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  รวมถึงประชาชนที่สนใจ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนและประชาชนเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้
ห้องสมุด เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ขี องห้องสมุดในการเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต รูปแบบของการจัดประกอบด้วยโซนกิจกรรม 4 ส่วน ได้แก่
1) โซนการฝึกระบายสีและการปั้นดิน
2) โซนนิทรรศการอาเซียน
3) เวทีกิจกรรมตอบค�ำถามด้านวิทยาศาสตร์และอาเซียน
4) การประดิษฐ์หนังสือท�ำมือ
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ครัง้ ที่ 3 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่อ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพฯ
“เจ้าฟ้ารักการอ่าน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–30 เมษายน 2558 รูปแบบการจัด มีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการหนังสือเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระองค์ทา่ น
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ครั้งที่ 4 นิทรรศการเรื่อง “Save World Save Us” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน–17 กรกฎาคม 2558
รูปแบบการจัดมีการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 2 สถานี โดยสถานีที่ 1 จัดเป็นนิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสถานี
ที่ 2 เป็นการประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้ (DIY by DSS)

ครั้งที่ 5 นิทรรศการเรื่อง “แม่ของแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–31 สิงหาคม 2558 ในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ “12 สิงหาคม 2558” รูปแบบการจัดมีนทิ รรศการหนังสือ
เกีย่ วกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระองค์ นอกจากนีย้ งั จัดแสดง “ผ้าทอ ผ้าไหม”
ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าศิลปาชีพของพระองค์ท่าน ที่ทั่วโลกให้ความสนใจอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นทีร่ จู้ กั ของประชาชนทัว่ ไป มีภาพลักษณ์ทดี่ ี เป็นแหล่งสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของส�ำนักหอสมุดฯ เพื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้
3. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม/นิทรรศการ ท�ำให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูลซึง่ กันและกัน เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสามารถน�ำไปต่อยอดความรู้ได้
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3.3.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท.
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้ดำ� เนินงานตามนโยบายการจัดการความรู้
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) คือ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 สท. ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ก่อให้เกิดการสร้าง แสวงหาความรู้ พัฒนา
องค์ความรู้และให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สร้างองค์ความรู้จากพลังของกลุ่ม CoPs ดังนี้
1. สร้าง/แสวงหา/พัฒนาความรู้ (การสร้างองค์ความรู้โดยใช้พลังของกลุ่ม CoPs)
คณะท�ำงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข CoPs และสมาชิกกลุ่ม CoPs ให้เป็นปัจจุบัน ส�ำหรับ ปี 2558 จ�ำแนก
เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม IT กับการบริการสารสนเทศ (ทส. ร่วมกับ สร.) และ 2) กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและ
จัดการงานสนับสนุน (สม. ร่วมกับ บห.) โดย แต่ละกลุ่มได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และประโยชน์ของกลุ่ม จากนั้นแต่ละ
กลุ่มตั้งโจทย์เพื่อด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม CoPs ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม และสรุป
องค์ความรู้ที่ได้ ดังนี้
1.1 กลุ่ม IT กับการบริการสารสนเทศ (ทส. ร่วมกับ สร.) ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม
จ�ำนวน 1 ครั้ง โดย จัดประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลกับงานบริการสารสนเทศ
(Database Management & Information Service) โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
ในการจัดเก็บสถิติตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ 5 ของ สท. เรื่อง “จ�ำนวนข้อมูลสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่นำ� ไปใช้ประโยชน์” มีปญ
ั หาในเรือ่ งการจัดเก็บข้อมูลสถิติ สมาชิกในกลุม่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยได้
ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมสถิติการใช้เอกสารที่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง หรือมาใช้
ฐานข้อมูลเฉพาะเรือ่ งผ่านทางเว็บไซต์ จ�ำนวน 8 ฐานทีน่ ำ� มาใช้ในการจัดเก็บสถิตติ ามตัวชีว้ ดั ผลผลิตที่ 5 คือ
1) ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
2) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
3) ฐานข้อมูลฐานข้อมูลพร้อมใช้
4) ฐานข้อมูลกฎระเบียบ
5) ฐานข้อมูลค้นเรื่องบนเว็บไซต์
6) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
7) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่น่าสนใจ
8) ฐานข้อมูลค�ำถามนี้มีค�ำตอบ
เนื่องจาก สท. มีฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์อยู่แล้ว กลุ่มฯ จึงมีความเห็นตรงกันว่า น่าจะพัฒนาโมดูลเพิ่มเติมได้
เพราะกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่เป็นกลุ่มเดิมที่เข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาโมดูลใหม่เพื่อน�ำมาใช้ร่วมกับโมดูลเดิม
ส�ำหรับเก็บสถิติเพื่อใช้ตอบตัวชี้วัดของ สท. ในปี 2558 ได้ ทส. ได้ท�ำหน้าที่จัดท�ำฐานข้อมูล และออกแบบเสร็จแล้ว เริ่ม
ใช้เมื่อปลายปี 2557 จากนั้น ทส.ได้ด�ำเนินการพัฒนาและออกแบบ เมื่อแล้วเสร็จ หทส. ได้สาธิตการเรียกใช้งานระบบ
ตลอดจนการบันทึกข้อมูล และการเรียกดูสถิติ ท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น โดยร่วมกัน
พิจารณาและช่วยกันบันทึกข้อมูลการให้บริการทุกครัง้ ทีม่ กี ารใช้บริการแบบวันต่อวัน ซึง่ ตัวระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ สามารถ
ประมวลผลและน�ำสถิติการบริการไปใช้เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ ได้
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1.2 กลุ ่ ม พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศและจั ด การงานสนั บ สนุ น (สม. ร่ ว มกั บ บห.) ได้ จั ด ประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ สู่การเป็น E-Library โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
จากพฤติกรรมการใช้บริการ ของผูใ้ ช้บริการเปลีย่ นแปลงไป มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ส�ำนักหอสมุดฯ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและ การให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหา
สารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และใช้บริการได้ง่าย สม. และ บห. ได้ปฏิบัติงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1) การได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย บห. จะท�ำหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ทุกชั้นบริการ และส่งต่อ
มายัง สม. จากนั้น สม. จะด�ำเนินการและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
จนจบกระบวนการ
2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยค�ำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก การได้มาซึ่ง
รายชือ่ ของสิง่ พิมพ์ทจี่ ะจัดหานัน้ นอกจากจะมีการส�ำรวจความต้องการจากลูกค้าภายในคือ บุคลากร วศ. แล้ว ยังมีการ
รับข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการซึง่ เป็นลูกค้าภายนอกจากแบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศใน ในกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศจะมีการปฏิบัติงานร่วมกันกับ บห. ในเรื่องการด�ำเนินการจัดซื้อทรัพยากรฯ และปรับปรุงรูปแบบ
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง สม. และ บห. ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุใหม่ เช่น e-Bidding จากนั้น
สม. จะด�ำเนินการจัดหา ติดต่อส�ำนักพิมพ์/ตัวแทนจ�ำหน่าย เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้
3) การจัดการทรัพยากรฯ จะมีการคัดเลือกสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
ก�ำหนดคุณลักษณะของฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น
e-Journal, e-Clipping, e-Content และปรับปรุงข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library
Systems) โดยกระบวนการทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเป็น e-Library ได้นนั้ สม. ได้เพิม่ ในส่วนต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น การแปลงข้อมูล
ให้อยูใ่ นรูปอิเล็กทรอนิกส์โดยการสแกนสิง่ พิมพ์เพือ่ upload ข้อมูลเข้าสูเ่ ครือ่ งแม่ขา่ ย (Server) การวิเคราะห์ทรัพยากรฯ
ก�ำหนดหัวเรื่อง และจัดท�ำดรรชนี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างแม่นย�ำสะดวก รวดเร็ว
และสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา 
เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและท�ำความเข้าใจประเด็นปัญหาร่วมกันแล้ว สามารถสรุปได้ว่า  กลุ่มฯ ได้มีการน�ำ
กระบวนการจัดการความรูม้ าใช้เป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน โดยผ่านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง (CDP)
ประกอบด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนงาน (Coaching) และกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ที่สามารถ
น�ำมาใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนสามารถน�ำปัญหามาปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญ
ั หาหรือคิดพัฒนางานใหม่
ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
2. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จัดกิจกรรมเสวนา/สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�ำเสนอองค์ความรู้ที่ได้
ของแต่ละ CoPs)
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สท. คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดความรูจ้ ากการฝึกอบรม/สัมมนา ซึง่ ถือเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการสร้างให้บคุ ลากร สท. มีสว่ น
ร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ และเกิดความรู้ ความเข้าใจ น�ำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง รวม 7 เรื่อง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีการถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
จ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง เสียงจากห้องสมุด (The voice from Libraries) วิทยากร คือ นางสาวชญาดา ดีสวัสดิ์
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2) เรื่อง การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (Library Development : Current
Trends and Future Challenges) วิทยากร คือ นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 37 คน
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2558 มีการถ่ายทอดความรูจ้ ากการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน
2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน วิทยากร คือ นางสาวพรทิพย์ เส็นสด 2) เรื่อง หลักสูตร
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร วิทยากร คือ นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ มีจ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 35 คน
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มีการถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 และประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ วิทยากร คือ นางชื่นจิต สีพญา 2) เรื่อง ประชุมสภา
บรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยากร คือ นางสาวจอย ผิวสะอาด 3) เรื่อง ประชุมวิชาการส�ำนักวิทยา
ทรัพยากร ประจ�ำปี 2558 เรื่อง “ก้าวไปด้วยกัน Library 2015 : Together We Go” วิทยากร คือ นางสาวอุดมลักษณ์
เวียนงาม มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 28 คน
2.2 กิจกรรม สุขกับ Science คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้ร่วมกับโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (ฟว.)
ในการจัดกิจกรรม สุขกับ Science ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง เทคนิคพิชิต IELTS วิทยากร คือ
นายเจษฎา บ่อทรัพย์ จาก ฟว. มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน
2.3 การน�ำเสนอผลงาน CoPs วศ. ได้จดั ให้มกี ารประกวด “การน�ำเสนอผลงานการประกวดชุมชนนักปฏิบตั ”ิ
ระหว่างวันที่ 4-5 มิถนุ ายน 2558 เพือ่ น�ำเสนอผลงานของแต่ละกลุม่ CoPs โดยมีจำ� นวน CoPs ทีเ่ ข้าร่วมประกวดทัง้ หมด
22 CoPs ส�ำหรับ CoPs ของ สท. ได้เข้าร่วมประกวดจ�ำนวน 2 CoPs ได้แก่ 1) IT กับการบริการสารสนเทศ และ
2) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและจัดการงานสนับสนุน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 และได้ร่วมน�ำเสนอผลงาน CoPs
ในรูปแบบโปสเตอร์ ในงาน KM Day วศ. ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ณ กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 
3. การเรียนรู้
จากการด�ำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จ�ำนวน 3 ครัง้ และการน�ำเสนอผลงานการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สท. โดยบุคลากร สท. ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างเหมาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็น 87.34 % ของบุคลากร สท. และจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมฯ
พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้จากการเสวนาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานอยู่ในระดับมาก
ผลจากการด�ำเนินงานจัดการความรู้ของ สท. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน สท. ท�ำให้เกิด
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ต่อยอดสู่การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน การจัดท�ำฐานข้อมูล KM เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บองค์ความรู้ วศ. และตอบสนองการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของบุคลากร วศ. เหล่านี้ล้วนเป็น
ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ สท. ก้าวสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ วศ.
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท.
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3.3.3 กิจกรรมศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
ในปี 2558 ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) มีการจัดท�ำงานร่วมกันระหว่าง
สมาชิก มีสาระส�ำคัญสรุป ดังนี้
ความเป็นมา
1. ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) มีการประชุมหารือร่วมกัน จ�ำนวน
1 ครั้ง : ประชุมกลุ่มย่อยภายใต้คณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) เพื่อ
สร้างความร่วมมือ : 1) การบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม 2) การบริการยืมระหว่างห้องสมุด เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557

2. พัฒนาเว็บไซต์ ศปว. http://www.scitech.in.th
2.1 เพิ่มข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ศปว.ได้แก่ 1) ค�ำสั่งคณะท�ำงาน ศปว. 2) ภาพบรรยากาศการ
ประชุมกลุ่มย่อยคณะท�ำงาน ศปว. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557 3) ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม ณ ฝ่ายบริการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4) ภาพการจัดฝึกอบรมเรือ่ ง
“ลิขสิทธิใ์ นบริบทของนักวิจยั และผูใ้ ห้บริการสารสนเทศ” เมือ่ วันที่ 24 ก.พ. 2558
2.2 ต่ออายุโดเมนเนม ( www.scitech.in.th)วันที่ 14 มี.ค. 2558 ถึง 13 มี.ค. 2560
3. จัดเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
คณะท�ำงาน ศปว. ได้น�ำสมาชิกและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีผู้สนใจร่วมการเยี่ยมชมครั้งนี้ จ�ำนวน 31 คน
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4. จัดฝึกอบรม เรื่อง “ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ” วิทยากร : ดร. ทรงพันธ์
เจิมประยงค์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีผู้สนใจเข้าฟังทั้งสิ้น 99 คน

5. จัดส่งสิ่งพิมพ์ 2 รายการให้สมาชิกเครือข่าย ศปว. จ�ำนวน 28 หน่วยงาน
5.1 รายงานกิจกรรมประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557
5.2 รายงานกิจกรรมประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557
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3.4 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำ�ปี 2557

ชื่อ นางสาวอัคริมา สกุล บุญอยู่ 				
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2547
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง/ระดับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Information System Management
สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ที่ท�ำงาน 0 2201 7285
ผลงานดีเด่น
1. ผู้จัดท�ำเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
2. คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขาฯ คณะท�ำงานศึกษาและส�ำรวจห้องปฏิบัติการในประเทศไทย
3.  คณะอนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขาฯ คณะอนุกรรมการด�ำเนินงานด้านเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
4. เขียนบทความเผยแพร่ ตีพิมพ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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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�้ำแร่แช่ 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�ำเว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า 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) คอลัมน์สรรสาระ เรือ่ ง “ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 กับการประยุกต์ใช้ในงานบริการของหน่วยงาน
ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ” โดย นว.ชพ. อัญญาดา ตัง้ ดวงดี และ นว.ชก. สุวศรี 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 เรือ่ ง “โครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
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�ำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

4.4 บทความสาระน่ารู้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4.4.1 ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แก่นตะวัน...พืชสมุนไพรมากคุณค่า เรียบเรียงโดย
บณ.ปก. จอย ผิวสะอาด และ บณ.ชก. ชื่นจิต สีพญา
4.4.2 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2558 เรื่อง Cloud Computing คืออะไร? เรียบเรียงโดย
นวค.ปก. อัคริมา บุญอยู่ และ นว.ชก. นภดล แก้วบรรพต
4.4.3 ประจ�ำเดือน กันยายน 2558 เรื่อง การตอบค�ำถามและช่วยค้นคว้า สท. เรียบเรียงโดย
บณ.ปก. ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
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4.5 เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ (แผ่นพับ/ป้ายนิเทศ/โปสเตอร์) ในปีงบประมาณ 2558 มีการจัดทำ�ป้าย
      นิทรรศการเคลื่อนที่ (Roll Up) จำ�นวน 5 เรื่อง ดังนี้

4.5.1 ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
4.5.2 บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผู้ประกอบการ OTOP
4.5.3 เอกสารมาตรฐาน (Standards)
4.5.4 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รบั การรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
4.5.5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึง่ ได้จดั ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วศ. ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดให้มีศูนย์บริการที่
ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
ไว้ ใ ห้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ตรวจดู ศึ ก ษาค้ น คว้ า  ในรอบ
ปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
ในปี 2558 ได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารให้บริการประชาชนผูม้ าใช้บริการ สามารถเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารฯ ได้อย่างสะดวก และจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์
แนะน�ำบริการและวิธกี ารเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร พร้อมจัดเตรียมเอกสารและแบบค�ำร้องขอใช้บริการต่างๆ ไว้ให้บริการ

5.2 พัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ข้อมูลฯ
5.2.1 เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ คือ นางกุหลาบ เลขาข�ำ บรรณารักษ์ช�ำนาญการ ได้เข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการประจ�ำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเข้ารับเกียรติบัตร
ผูผ้ า่ นการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารฯ ประจ�ำปี 2557 เมือ่ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
2558 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
5.2.2 เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ ศู น ย์ ฯ คื อ นายทวี ศั ก ดิ์ แก้ ว บุ รี
บรรณารักษ์ปฏิบตั กิ าร ได้เข้ารับการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2558
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และได้สอบผ่านเกณฑ์ของ สขร.
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5.2.3 คณะท�ำงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารฯ วศ. ได้จดั อบรมเกีย่ วกับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
บรรยายโดย นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อ�ำนวยการส่วนส่งเสริมและ
เผยแพร่สทิ ธิรบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (สขร.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
5.2.4 คณะท�ำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ได้
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่
ด�ำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติ
งานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2558 ซึง่ ได้แนวทางน�ำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ วศ.

5.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลข่าวสาร
5.3.1 ปรับปรุงระบบติดตามข้อมูลข่าวสารฯ โดยประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
วศ. ให้ส่งข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานผลิตขึ้น ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจําเดือน
5.3.2 ปรับปรุงระบบการจัดแฟ้มข้อมูลข่าวสารฯ และดัชนีรายการข้อมูลประจ�ำแฟ้ม แฟ้มดัชนีรวม โดยรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเอกสารเผยแพร่ของ วศ.
เอกสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ /จัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9 (8) ผลการพิจารณา
จัดซือ้ จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ระหว่างปี 2557 – 2558 จัดเข้าแฟ้มข้อมูลไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก
5.3.3 น�ำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารฯ วศ. http://siweb.dss.go.th เช่น
ข้อมูลหน่วยงาน การบริหารงาน ประกาศประกวดราคาสอบราคา สรุปผลการด�ำเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน และ
ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูผ่านเว็บไซต์
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5.4 ผลการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วศ. ผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th จ�ำนวน 635 ราย และมี
ผู้มาติดต่อขอรับบริการเอกสารตามมาตร 9 ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ส�ำนักหอสมุดฯ จ�ำนวน 6 ราย รวมทั้ง
ให้ข้อมูลฯ และเอกสารเผยแพร่ตาม มาตรา 7 (3) ค�ำแนะน�ำในการติดต่อ และ มาตรา 9 (4) ช่องทาง/วิธีการใช้บริการ
เช่น แผ่นพับแนะน�ำหน่วยงาน เอกสารแนะน�ำบริการและระเบียบการใช้บริการต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ

5.5 วิธีการเข้าใช้บริการ
ผู้ขอรับบริการบริการสามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสารฯ ได้ 5 วิธีการ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ชั้น 1 อาคารส�ำนักหอสมุดฯ
2) ส่งค�ำขอรับบริการทางไปรษณีย์
3) ส่งค�ำขอรับบริการทางโทรสาร (กรณีทขี่ อ้ มูลฯ ทีข่ อมีจำ� นวนไม่มาก)
4) ส่งค�ำขอรับบริการทางอีเมล ที่ e–mail address : info@dss.go.th
5) ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารฯ ที่ต้องการได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ วศ. ที่
    http://www.dss.go.th และ http://siweb.dss.go.th

5.6 การติดต่อขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 : ขอรับบริการได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2201 7255
โทรสาร : 0 2201 7265
อีเมล์ : info@dss.go.th
เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th
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ความเป็นมา
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้
ในการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมา โดยผ่านการตรวจประเมินเพื่อ
การรับรองระบบงานและได้ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2544 -14 ธันวาคม 2546 (ใบรับรองเลขที่ QMS 01038/289)
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9002:1994
ขอบข่าย “การบริการสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ครั้งที่ 2-6 วันที่ 14 ธันวาคม 2546 -13 ธันวาคม 2561 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879)
ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001:2000
ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
สท. ได้รบั การตรวจประเมินเพือ่ การรับรองใหม่ (Re-assessment) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นที่
เรียบร้อย ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงาน สท. ที่ร่วมแรงร่วมใจรักษาคุณภาพ
การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผรู้ บั บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
มาอย่างต่อเนื่อง
		

ผลการดำ�เนินงาน
คณะผู้รับผิดชอบด�ำเนินงานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของ สท. และคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 ของ สท. ได้ด�ำเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ดังนี้
ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ
สท. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นหอสมุดและศูนย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติมีนโยบาย
คุณภาพ ดังนี้
“บริการห้องสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
โดยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริการอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความ
พึงพอใจ” (คู่มือคุณภาพฉบับปัจจุบัน : ฉบับที่ 8 ประกาศใช้วันที่ 10 กรกฎาคม 2558)
การด�ำเนินงานตามผังภารกิจหลัก
สท. น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้เพื่อให้การบริหารงานของ สท. เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยจัดท�ำวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละ กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ภายใต้กรอบนโยบายคุณภาพของ สท. เพื่อให้
ผูร้ บั บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ผูร้ บั ผิดชอบ และ ระยะเวลาติดตาม
ผล เพือ่ ใช้ในการควบคุมกระบวนการและตรวจสอบความส�ำเร็จของงานในแต่ละหน่วยงาน ซึง่ กิจกรรมหลักทัง้ 6 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.)
2. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. กิจกรรมจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
รับผิดชอบโดย กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สม.)
4. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
5. กิจกรรมบริการ (บริการห้องสมุด และบริการสารสนเทศ) รับผิดชอบโดย ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี (สร.)
6. กิจกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)
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การควบคุมเอกสารและข้อมูล
ปัจจุบันการควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สท. ได้พัฒนาการจัดท�ำ จัดเก็บ และการให้บริการค้นข้อมูลผ่าน
ออนไลน์ในระบบอินทราเน็ต ในชื่อว่าฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 เรียกใช้งานภายในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะแจกจ่ายเอกสารเท่าที่จ�ำเป็น ลดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน การสูญหายของเอกสาร
ช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless) ท�ำให้ประหยัดงบประมาณ ช่วยให้ผู้ใช้เอกสารเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงเอกสาร ง่ายต่อการเรียกใช้งาน เพื่อให้การควบคุมเอกสารคุณภาพที่มีใช้งานเป็นฉบับปัจจุบัน สามารถสอบทาน
กลับได้ จึงได้จัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ดังนี้
(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสารและข้อมูล P-IG-022
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมบันทึกคุณภาพ P-IG-024
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทําเอกสารคุณภาพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ P-IG-033
(4) ฐานข้อมูลระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001 : 2008 สามารถสืบค้นข้อมูลในรูป สื่ออิเล็กทรอนิกส์
     ได้ที่ website : http://siweb.dss.go.th/iso
ปัจจุบันมีจ�ำนวนเอกสารคุณภาพ 143 รายการ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 1 รายการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 34 รายการ วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 15 รายการ แบบต่าง ๆ
(Form) 88 รายการ และบันทึกข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 3 รายการ
การฝึกอบรม
สท. จัดให้มโี ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบ ISO 9001 อย่าง
มืออาชีพ” ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ เวทีกิจกรรมชั้น 1 ส�ำนักหอสมุดฯ เพื่อให้บุคลากรของ สท. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อก�ำหนด ISO 9001 : 2008 และสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของบุคลากรภายใน สท.
โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
• ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของ สท. และคู่มือคุณภาพ
• การควบคุมเอกสารคุณภาพ/บันทึกคุณภาพ และแนะน�ำฐานข้อมูลเอกสารคุณภาพ ISO 9001 สท.
• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
วิทยากร
1. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
QMR สท.
2. นางกุหลาบ เลขาข�ำ
ผู้ช่วย QMR สท.
3. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สท.
4. นางชื่นจิต สีพญา
DDC สท.
5. นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน
DDC สร.
สรุปประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จากผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน
29 คน (คิดเป็น 87.88 % ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ�ำนวน 33 คน) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ISO 9001 ก่อน เข้าร่วมโครงการในระดับน้อย
มีค่าเฉลี่ย 2.38 (ร้อยละ 47.60)
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจในระบบ ISO 9001 หลัง เข้าร่วมโครงการในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 (ร้อยละ 78.00)
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การน�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 (ร้อยละ 80.00)
ความเหมาะสมของเนื้อหา ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 (ร้อยละ 84.20)
ความเหมาะสมของ ระยะเวลา ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 (ร้อยละ 83.40)
ความเหมาะสมของ สถานที่/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ จอรับภาพ เครื่อง
เสียง ฯลฯ) ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 (ร้อยละ 88.20)
7. ความเหมาะสมของอาหาร ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31 (ร้อยละ 86.20)
8. ความพึงพอใจ โดยรวม ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 (ร้อยละ 85.60)
3.
4.
5.
6.

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สท. ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ�ำปีตามแผนปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ
โดยคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของ สท. ตามโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit Programme) ประจ�ำปี 2558
(ครั้งที่ 24/2558) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการรักษาระบบบริหาร
งานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001 : 2008) ขอบข่าย “การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ทั้งนี้ครอบคลุม Interface Agreement ที่จัดท�ำเป็นข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ Outsource ที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพและการให้บริการโดยด�ำเนินการตรวจแบบเต็มระบบ
ทุกข้อก�ำหนดหลักของมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ตรวจ ประกอบด้วย
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ผู้น�ำตรวจ
Check
ติดตาม/ผู้ตรวจ Observer
List
ติดตาม

NC/
Obs.

กลุ่มที่

รายการตรวจติดตาม

1

คณะผู้บริหาร
สัมภาษณ์ ผสท./QMR
นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
การปฏิบัติการแก้ไข/การปฏิบัติการป้องกัน
ข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การควบคุมเอกสารและข้อมูล
Outsource ที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารงาน
คุณภาพ

วริศรา /
จอย,ทวีศักดิ์

-

20

1 NC/
4 Obs.

2

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.)
สัมภาษณ์ หบห.
การด�ำเนินงานของ บห.

อัคริมา /
อุดมลักษณ์,
ฐิติพร

พนารัตน์
วนัท

17

1 NC/
4 Obs.

3

กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สม.)
สัมภาษณ์ รก.หสม.
การด�ำเนินงานของ สม.

จารุนี /
ทวีศักดิ์,
ฐิติพร

-

20

1 NC/
4 Obs.

4

กลุ่มสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สร.)
สัมภาษณ์ หสร.
การด�ำเนินงานของ สร.

จอย /
อุดมลักษณ์,
อัคริมา

วนัท
พรรษชล

15

2 NC/
2 Obs.

5

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)
สัมภาษณ์ หทส.
การด�ำเนินงานของ ทส.

ทวีศักดิ์ /
ฐิติพร

วนัท

10

-

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สท. พบสิง่ ทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (CPAR) จ�ำนวน 5 เรือ่ ง และข้อสังเกต
เพื่อการปรับปรุง จ�ำนวน 14 เรื่อง จากจ�ำนวน check List ทั้งหมด 82 รายการ ทั้งนี้ได้จัดท�ำใบขอให้มีการแก้ไขและ
ป้องกัน (Collective and Preventive Action Request) ส่งให้ผรู้ บั ผิดชอบวิเคราะห์สาเหตุ และก�ำหนดแนวทางแก้ไข
พร้อมด�ำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับว่าการตรวจติดตามฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นอย่างมาก สามารถใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ในระบบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้ อ ก� ำ หนดที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ส� ำ นั ก หอสมุ ด และ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สท.) มีการรับข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ โดยในปี 2558
ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ มีข้อเสนอแนะ 2 รายการ แนะน�ำหนังสือใหม่ 10 รายการ และชมเชย 22 รายการ นอกจากนี้
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ได้ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่านบริการต่างๆ ทั้งบริการ
ห้องสมุดและบริการสารสนเทศโดยท�ำการส�ำรวจ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2558 ได้ท�ำการส�ำรวจตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ผลการส�ำรวจจากแบบสอบถามจ�ำนวน 104 ฉบับ (คิดเป็น 100 %) ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการโดยรวมทัง้ 4 ด้าน ในระดับ พอใจมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.55 (ร้อยละ 90.9) จ�ำแนกเป็นด้านต่างๆ
4 ด้าน ดังนี้
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากรทีใ่ ห้บริการ พอใจมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.71 (ร้อยละ 94.2)
ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
พอใจมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.59 (ร้อยละ 91.8)
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ พอใจมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.50 (ร้อยละ 90.0)
ความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
พอใจมาก
มีคา่ เฉลีย่ 4.38 (ร้อยละ 87.6)
ทั้งนี้ สท. ได้น�ำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดบริการได้ตรงตามความต้องการ สร้างความเชื่อมั่นในการบริการที่มีคุณภาพ มีความสะดวก
รวดเร็ว และความพึงพอใจ บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ก�ำหนดไว้
การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
สท. จัดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง/ปี ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ครั้งที่ 26-1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ISO ชั้น 4 สท.
ครัง้ ที่ 2 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ครัง้ ที่ 27-2/2558 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ISO ชัน้ 4 สท.
การประชุมทั้ง 2 ครั้ง ได้มีการพิจารณาข้อมูลผลการด�ำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง ผลการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจาก สรอ. ตลอดจนข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Re-assessment) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ตรวจประเมิน
1. นางสาวศศิวิมล อานมณี
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
2. นางสาวสดุดี นฤภัย
ผู้ตรวจประเมิน
3. นางสาวสุภัค ภักดีโต
ผู้ตรวจประเมิน
4. นางสาวปาริชาติ รัตนภูมิ
ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด
รายการ
เวลา

ผู้ตรวจประเมิน 1 (คุณสุภัค)

ผู้ตรวจประเมิน 2
(คุณสดุดี)

09.00–09.15 น.

- เปิดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
- การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
- การใช้/อ้างอิงใบรับรองและการแสดงเครื่องหมายรับรองสถาบันฯ

09.15-10.00 น.

พบผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม
วิทยาศาสตร์บริการ

10.00-12.00 น.

กิจกรรมระบบบริหารงานคุณภาพ ฯ
- การทบทวนฝ่ายบริหาร
- วัตถุประสงค์คุณภาพ
- การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า
- ข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
- การแก้ไขและป้องกัน
- การควบคุมเอกสารและบันทึก
- การตรวจติดตามภายใน

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันและประชุมทีมผู้ตรวจประเมิน

13.00-15.00 น.

ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บร.)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สร.)

15.00-16.00 น.

ประชุมภายในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน

16:00 น.
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กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์
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การตรวจประเมินในครัง้ นี้ กลุม่ ผูต้ รวจประเมินได้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมินและเอกสารอ้างอิง
ที่ใช้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมิน
1. มาตรฐาน : มอก.9001-2552 (ISO 9001 : 2008)
2. ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรองและการตรวจประเมินของสถาบันฯ ตามที่
ก�ำหนดใน R-001 และ R-002
3. คูม่ อื ระบบการจัดการ เอกสารระเบียบปฏิบตั แิ ละเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจัดการขององค์กร
4. ข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงข้อก�ำหนดของลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจัดการ
และขอบข่ายการรับรอง
ขอบข่ายการรับรอง : การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน :
1. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการจัดท�ำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง
2. ประเมินผลความสามารถของระบบการจัดการ เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าองค์กรเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�ำหนดของลูกค้า
3. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดของสถาบันฯ
ตาม R-001 และ R-002
4. เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการน�ำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิผล และมีการน�ำไปปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจการด�ำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ดูการปฏิบัติงานจริง และบันทึกต่างๆ
พบว่าองค์กรได้จัดท�ำระบบการบริหารจัดการโดยอ้างอิงตามข้อก�ำหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :
2008 และได้น�ำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ไม่พบ
ข้อบกพร่องใดๆ ซึ่งกลุ่มผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อสังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for
Improvement : OFI) ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ระบบบริหารงานคุณภาพของ สท. จ�ำนวน 8 รายการ เพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของ สท. ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลดียงิ่ ขึน้ ต่อไปและได้กล่าว
ชื่นชมจุดแข็ง (Strengths) ของระบบบริหารงานของ สท. ดังนี้
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ และองค์กรมีกระบวนการที่ดีในการบริการต่อลูกค้า 
มีช่องทางในการรับทราบความต้องการจากลูกค้าเพื่อน�ำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุงค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์คุณภาพ
2. เจ้าหน้าทีม่ ที ศั นคติทดี่ ใี นการจัดท�ำระบบฯ และมีการน�ำระบบมาตรฐานมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการ
ด�ำเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี
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รายนามบุคลากร
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าราชการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
อ�ำนวยการระดับสูง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
(siriwan@dss.go.th)

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีเทคนิค)

น.ส.นันทกานต์ สัตยวงศ์
(nantakan@dss.go.th)
น.ส.วรรณา หม่องค�ำ
(mwanna@dss.go.th)
น.ส.ญาณิกา ทองใสพร
(yanika@dss.go.th)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ปวส. (การตลาด)

กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
(anyada@dss.go.th)
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชื่นจิต สีพญา
(chuenjit@dss.go.th)
น.ส.พรรณดาว รัตชะถาวร
(phandao@dss.go.th)
น.ส.อุดมลักษณ์ เวียนงาม
(udomlak@dss.go.th)
น.ส.จอย ผิวสะอาด
(joy@dss.go.th)
นายวนัท ตะเภาพงษ์
(vaunt@dss.go.th)
น.ส.อรวรรณ เป้าจัตุรัส
(p_orawan@dss.go.th)
น.ส.ชญาดา ดีสวัสดิ์
(chayada@dss.go.th)
นายศิวัช สุดาพร
(sivat@dss.go.th)

ปวส.(การบัญชี)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
วท.บ. (สถิติ)
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
M.Sc. (Information Management), AIT
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
M.Sc. (Information Science) UNT, U.S.A.
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
อม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
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ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
(penpichcha@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
(jarunee@dss.go.th)
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
นางกุหลาบ เลขาข�ำ
(kularb@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
น.ส.วริศรา แสงไพโรจน์
(warisara@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ

น.ส.สุวศรี เตชะภาส
(suwasri@dss.go.th)
น.ส.ฐิติพร แก้วสุวรรณ
(thitiporn@dss.go.th)
น.ส.พนารัตน์ มอญใต้
(panarat@dss.go.th)
น.ส.เวฬุกานต์ ยิ้มสิน
(werukarn@dss.go.th)
น.ส.เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์
(penvipa@dss.go.th)
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
(taweesak@dss.go.th)

นายนภดล แก้วบรรพต
(nobpadon@dss.go.th)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ น.ส.อัคริมา บุญอยู่
(akarima@dss.go.th)
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน นางจรรยพร ภู่สมบูรณ์วัฒนา
(janyaporn@dss.go.th)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
น.ส.พรรษชล รัตนปาณี
(passachon@dss.go.th)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส. ธัญกมล หมายถิ่นกลาง
(thankamol@dss.go.th)
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วท.บ. (ชีววิทยา)
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
กศ.บ. (เคมี)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
MS (Information Systems Management)
FSU, USA,
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
ศศบ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (จัดการระบบสารสนเทศ)
ปวช. (บัญชี)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)
บธ.บ. (การตลาด)
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พนักงานราชการ
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.พรทิพย์ เส็นสด
(porntip@dss.go.th)
น.ส.ปุณณภา เอี่ยมนอก
(punnapa@dss.go.th)
น.ส.สุพัชณี เย็นทรัพย์
(supatchanee@dss.go.th)
น.ส.อรรวี เกาสังข์
(onrawee@dss.go.th)
น.ส.มาริสา ผึ้งหวาน
(marisa@dss.go.th)
น.ส.ลออศรี สุขแย้ม
(la-oasri@dss.go.th)
น.ส.รุ่งทิวา กมลรัตน์
(rungtiwa@dss.go.th)

นศ.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปวส. (การตลาด)
ปวท.
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ลูกจ้างประจำ�
พนักงานเข้าเล่ม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายพันลบ สุขจั่น
นางจนัยพร ปูรณานนท์
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รายนามคณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
2. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
3. นางชื่นจิต สีพญา
4. นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
5. นางสาวอัคริมา บุญอยู่
6. นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
7. นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์
8. นางสาวชญาดา ดีสวัสดิ์
9. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
10. นางสาวรุ่งทิวา กมลรัตน์
11. นางสาวพรทิพย์ เส็นสด
12. นางสาวปุณณภา เอี่ยมนอก
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ที่ปรึกษา
ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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