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ค�ำน�ำ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานของส�ำนักหอสมุดฯ จัดท�ำเป็นรายงานประจ�ำปี 2560 เนือ้ หา
รายงานประกอบด้วย ประวัตคิ วามเป็นมาของส�ำนักหอสมุดฯ จนถึงปัจจุบนั โครงสร้างการบริหารงาน
อัตราก�ำลัง งบประมาณ ผลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ ศูนย์ ฝ่าย ข้อมูลสถิติ การด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทรัพยากร
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Journal) ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
ผู้สนใจทั่วไป
ส�ำนักหอสมุดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานกิจกรรมประจ�ำปี 2560 จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลความรู้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศต่อไป
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิงหาคม 2561
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1.1 ความเป็นมา
ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2484) ท่านเป็นผู้สร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่หอ้ งสมุด ด้วยวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจของท่านทีเ่ ล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของวิทยาศาสตร์วา่ เป็นเสมือนกุญแจไขเปิดอนาคตของประเทศสูค่ วามเจริญก้าวหน้าในด้าน
ต่างๆ และเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับบ่มเพาะภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ของคนในชาติ จึงได้พัฒนา
ปรับปรุงงานห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์ให้กา้ วหน้า โดยจัดส่วนราชการเป็นแผนกห้องสมุดในปี พ.ศ.
2476 ทั้งยังแสดงเจตนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์ของประเทศ เฉกเช่นเดียวกับอารยประเทศ
ทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ
เป็นกลยุทธ์สร้างความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ พูนภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวิทยาศาสตร์ที่ส�ำคัญของชาติ เป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในนาม “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์” โดย
ภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นระดับกอง ชื่อ “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2545 ได้มกี ารปฏิรปู ระบบราชการ โดยมีการแบ่งงานของรัฐตามกลุม่ ภารกิจหลัก ท�ำให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในเวลาต่อมา “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้รับการยกระดับ
เป็น “ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ซึ่งมีล�ำดับความเป็นมาโดยสรุป ดังนี้
พ.ศ. 2476 แผนกห้องสมุด ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2478 งานห้องสมุดรวมอยู่กับงานสารบรรณ ภายใต้ “แผนกสารบรรณและห้องสมุด”ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2483 แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์ แยกจากแผนกสารบรรณและห้องสมุด ส�ำนักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2484 แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2485 แผนกห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2496 แผนกห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ายสถานที่ตั้งจากถนนมหาราช
มาที่ถนนพระรามที่ 6
พ.ศ. 2516 งานห้องสมุดและเผยแพร่ (รวมงานเผยแพร่กับแผนกหอสมุดฯ) กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวง
อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2521 ได้ยกฐานะเป็นระดับกอง “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กรมวิทยาศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม และจัดให้มีศูนย์สนเทศสิทธิบัตร ภายใต้กองสนเทศฯ ด้วย
พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ และย้ายไปสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
พ.ศ. 2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
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กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีการประกาศอ�ำนาจหน้าที่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111
ตอนที่ 32ก วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 หน้า 10
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปีเดียวกัน “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้รับการยกระดับเป็น
“ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และมีการประกาศอ�ำนาจ
หน้าที่ของ ส�ำนักหอสมุดฯ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ. 2545 หน้า 12 เล่ม 3
ส�ำนักหอสมุดฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ชั้น 1 และตั้งชื่ออาคารเป็น “หอสมุด วิทยาศาสตร์
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 เพื่อการศึกษา วิจัย
และพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
จัดท�ำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม
5. ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.3 สถานที่ตั้ง และ พื้นที่ปัจจุบัน
ส�ำนักหอสมุดฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 4,612 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม (6 ชั้น) : พื้นที่ 4,012 ตารางเมตร
- อาคารเก็บเอกสาร (4 ชั้น) : พื้นที่ 600 ตารางเมตร
1.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหอสมุดกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ สนับสนุนการเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการได้
1.5 พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มศักยภาพการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการหอสมุดฯ
2. บูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศในประเทศและพัฒนาการเป็นศูนย์บริการสารสนเทศเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
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1.6 นโยบายคุณภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์การที่มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
1.7 โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มทรัพยากร
สารสนเทศ

กลุ่มสารสนเทศ
เฉพาะทาง

กลุ่มสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มส่งเสริม
สารสนเทศ

1.7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหา
เอกสาร ระเบียบ ค�ำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดท�ำเอกสารต่างๆ
2) งานการเงินและงบประมาณ จัดท�ำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่ายจัดซื้อวัสดุภายในประเทศ
และต่างประเทศของส�ำนัก
3) งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของส�ำนัก
4) งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานด�ำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของส�ำนัก
5) รวบรวมจัดท�ำข้อมูล สถิติ รายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักประจ�ำเดือน/ประจ�ำปี
6) งานจัดเตรียมประชุมและจัดท�ำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
1.7.2 กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ (กท.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์หน่วยงานและประเทศ
ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บริการ
2) วิเคราะห์ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
สารสนเทศได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Library Automation System) สามารถสืบค้นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(e-Library)
3) จัดการงานด้านเทคนิคของทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงการน�ำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ รองรับ
การยืม-คืน ป้องกันการสูญหายของเล่ม และสนับสนุนการให้บริการ การเก็บสถิติและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
4) จัดท�ำดรรชนีและสาระสังเขปวิชาการในสาขาทีต่ อบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงานและประเทศเพือ่ สนับสนุน
การศึกษา การวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ
5) อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศเชิงกายภาพ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แข็งแรง
สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก
6) ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
Bureau of Science and Technology Information
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17.3 กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง (สพ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่สารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่ง
พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและมีการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2) บริการสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ให้มกี ารน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
การผลิต การแก้ไขปัญหา วิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
3) จัดท�ำประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4) ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
1.7.4 กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (สอ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ก�ำกับดูแล บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) และสนับสนุน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศในทุกกระบวนงาน
2) พัฒนาและดูแลฐานข้อมูล/เว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการเป็นห้องสมุดเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
3) พัฒนาและบริหารจัดการคลังความรูด้ จิ ทิ ลั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยูภ่ ายใต้มาตรฐานเดียวกัน
และสามารถสืบค้น อ้างอิงและน�ำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4) บ�ำรุงรักษาสารสนเทศดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างยั่งยืน
5) พัฒนาระบบการบริหาร จัดการและบริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) พัฒนาระบบงาน
ส�ำหรับการสร้าง การจัดการเนื้อหา จัดการการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book/e-Journal)
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถบริการสืบค้นแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอื่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
1.7.5 กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ (สร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา การผลิต
การแก้ไขปัญหา การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม
2) จัดระบบบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนด้านวิเคราะห์ทดสอบ การศึกษาค้นคว้า การ
วิจัยพัฒนาวิชาการ และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
3) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและแหล่งบริการด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
4) บูรณาการเครือข่ายภายใต้ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละบริการของหน่วยงานตามประเด็นทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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1.8 โครงสร้างผู้บริหาร

นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ

นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง

นายนภดล แก้วบรรพต
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

นางกุหลาบ เลขาข�ำ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ
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1.9 แผนที่น�ำทางส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558-2562

1.10 โครงสร้างอัตราก�ำลัง
อัตราก�ำลังข้าราชการจ�ำแนกตามกลุ่มงาน
กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ
จ�ำนวน 5 คน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ�ำนวน 3 คน
กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวน 5 คน

กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง
จ�ำนวน 7 คน

6

กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ
จ�ำนวน 6 คน
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อัตราก�ำลังจ�ำแนกตามประเภทของบุคลากร
ข้าราชการ จ�ำนวน 27 คน

เจ้าหน้าที่จ้างเหมา จ�ำนวน 8 คน
พนักงานราชการ จ�ำนวน 7 คน

ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 2 คน

อัตราก�ำลังข้าราชการจ�ำแนกตามต�ำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ จ�ำนวน 3 คน
บรรณารักษ์ จ�ำนวน 8 คน

นักจัดการงานทั่วไป จ�ำนวน 3 คน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก จ�ำนวน 1 คน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 1 คน

นักวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 11 คน

อัตราก�ำลังข้าราชการจ�ำแนกตามระดับ

ช�ำนาญการ จ�ำนวน 9 คน

ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 2 คน
บริหารระดับสูง จ�ำนวน 1 คน
อาวุโส จ�ำนวน 1 คน
ช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 5 คน

ปฏิบัติการ จ�ำนวน 9 คน
Bureau of Science and Technology Information
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1.11 งบประมาณที่ได้รับ
ในปีงบประมาณ 2560 มีงบประมาณในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 18,222,487 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
หมวดรายจ่าย / รายการ
1. งบประจำ� (FIX8)
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ (27 อัตรา)
1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ� (2 อัตรา)
1.1.3 ค่าจ้างพนักงานราชการ (7 อัตรา)
1.2 งบดำ�เนินงาน
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. งบโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
(60INT1)
2.1 งบดำ�เนินงาน
2.1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
2.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยฯ
3. งบโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม (60INT2)
3.1 งบดำ�เนินงาน
3.1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยฯ
4. งบโครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค (59OTOP41)
4.1 งบดำ�เนินงาน
4.1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
4.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยฯ
5. งบงานตามภารกิจพื้นฐาน (FIX8.1)
5.1 งบดำ�เนินงาน
5.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยฯ
8

งบประมาณ
14,888,287
14,010,887
12,102,374
453,060
1,455,453
95,700
95,700
434,000
412,500
21,500
347,700
916,900
916,900
871,200
45,700
179,300
179,300
165,000
14,300
565,000
565,000
165,000
400,000
1,673,000
1,673,000
1,673,000
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งบประมาณที่ได้รับระหว่างปี 2555-2560
จ�ำนวน (บาท)
25,000,000
22,171,700
20,000,000

20,806,200
18,046,700 18,344,300 17,826,500 18,222,487

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปีงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับในปี 2560
งบโครงการฯ ค่าตอบแทนใช้สอย
จ�ำนวน 460,000 บาท
งบโครงการฯ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 1,201,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
จ�ำนวน 347,700 บาท
เงินอุดหนุน
จ�ำนวน 434,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานราชการ
จ�ำนวน 1,455,453 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอย
จ�ำนวน 1,768,700 บาท

เงินเดือนและค่าจ้าง
จ�ำนวน 12,555,434 บาท

Bureau of Science and Technology Information
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โครงการ การประชุมวิชาการ
กิจกรรม และนิทรรศการ
2.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ

Annual Report BSTI

2

2.1.1 หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
มีแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจทิ ลั การบริหารจัดการความรู้ รวมทัง้ การส่งเสริมให้มรี ะบบการให้บริการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย (ระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 132 ตอนพิเศษ 53 ง วันที่ 6 มีนาคม 2558) ใน ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนานโยบาย
การก�ำกับดูแล และการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีเป้าประสงค์ คือ ภาคเศรษฐกิจ สังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่เป็น
คลังข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป็นแหล่งจัดหารวบรวมและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้พฒ
ั นาคลังความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อให้เกิดการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดต่อทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การศึกษา วิจยั และพัฒนา จึงได้จดั ท�ำ “โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจทิ ลั ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ” เพือ่ พัฒนาคลังความรูส้ ารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจทิ ลั อนุรกั ษ์ทรัพยากร
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปดิจิทัล การบูรณาการความร่วมมือด้านการร่วมใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ (resource sharing) ระหว่างห้องสมุดเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสารสนเทศในรูปดิจิทัล
กิจกรรมที่ 2 : อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปดิจิทัล
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.1.2 ผลการด�ำเนินงาน
1) พัฒนาสารสนเทศในรูปดิจิทัล
1.1) จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.2) พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3) จัดการองค์ความรู้ดิจิทัลของ วศ.
1.3.1) สาระน่ารู้
1.3.2) จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลลงฐาน
1.3.3) รายงาน/บทความ OTOP/SMEs
2) อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล
2.1) รวบรวม จัดทำ� และตรวจสอบบัญชีรายชื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเตรียม
                 ส่งผลิตในรูปดิจิทัล
2.2) เตรียมตัวเล่ม พร้อมจัดทำ�บัญชีรายชื่อส่งร้านจ้างเหมาบริการ
เพื่อผลิตในรูปดิจิทัล
2.3) ตรวจสอบข้อมูลไฟล์ดิจิทัลให้เหมาะสม คมชัด ครบถ้วน และถูกต้อง
2.4) ตรวจรับคืนตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ
2.5) บันทึกลงฐานข้อมูล e-scan
2.6) บันทึกลงฐานข้อมูล VTLS
3) เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1) เพิ่มข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.1) เพิ่มข้อมูลหน้าสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศและบันทึก
                        ข้อมูลบรรณานุกรมบทความวารสารภาษาต่างประเทศเข้าฐาน
                        ข้อมูล e-content
3.1.2) การจัดเก็บบทความวารสารต่างประเทศ (e-article)
3.2) การสแกนและเชื่อมทรัพยากรสารสนเทศเข้ากับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (VTLS)
3.2.1) สแกนปก/สารบัญ/ดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศฉบับปัจจุบัน
ในรูปดิจิทัล ตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขข้อมูลดิจิทัลให้
เหมาะสม คมชัด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (VTLS)
3.2.2) การรวบรวมและจัดเรียงไฟล์ภาพ พร้อมแปลงข้อมูลเป็น
pdf ไฟล์ และจัดทำ� Bookmark ให้สมบูรณ์
3.2.3) บันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
3.3) เพิ่มสารสนเทศในฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
12

185/351
1
1,282
12
379
2

เรื่อง/เล่ม
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง
รายการ
เรื่อง

177,460 หน้า
124,700 หน้า
110,811
104,071
836
605

หน้า
หน้า
เล่ม
เล่ม

1,433/103 เรื่อง/เล่ม
943 เรื่อง

3,154 ภาพ

1,367 ไฟล์
549 ไฟล์
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3.3.1) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ภาษาไทย-อังกฤษ)
3.3.2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ตอ่ เนือ่ งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ)
3.3.3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ตอ่ เนือ่ งด้านวิทยาศาสตร์และ
                           เทคโนโลยี (ภาษาไทย)
3.3.4) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม กฤตภาค
3.3.5) e-clipping เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
3.3.6) ฐานข้อมูลอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
3.4) สาระสังเขปภาษาไทยจากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
และอุตสาหกรรมเกษตร
3.4.1) จัดทำ�สาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาไทยจากวารสารภาษาไทย
3.4.2) จัดทำ�สาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จากวารสารต่างประเทศเป็นภาษาไทย
3.4.3) บันทึกและเชือ่ มโยงสาระสังเขปกับฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ

รายงานประจ�ำปี 2560
606 เล่ม
674 เรื่อง
1,399 เรื่อง
1,240 ระเบียน
10 เล่ม
179 เรื่อง

140 เรื่อง
60 เรื่อง
179 ระเบียน

2.2 โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม :
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2.1 หลักการและเหตุผล
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะที่เป็น
แหล่ ง สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล ความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมขึ้น โดยเป็นการแนะน�ำ
แหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ สาธิตวิธกี ารหรือเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศทัง้ ที่อยู่ใน
รูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนะน�ำเว็บไซต์ที่ส�ำคัญและบริการต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
2.2.2 ผลการด�ำเนินงาน
การจัดกิจกรรม เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมฯ จ�ำนวน 5 ครั้ง
มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 129 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจากภาคเอกชนทั้งหมด ผลจากการประเมินพบว่า ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.00 และมีความพึงพอใจโดย
รวมต่อการจัดกิจกรรมฯ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.24 รายละเอียดของจัดกิจกรรมมีดังนี้
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ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัท เดอะซัน เคมีคัล จ�ำกัด กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย นักเคมี เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประสานงานน�ำเข้า-ส่ง
ออก จ�ำนวน 19 คน

ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ปฏิบตั ิงานในต�ำแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่าย นักวิจยั นักเคมี เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร และเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ จ�ำนวน 19 คน

ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท ทีพีไอโพลีน จ�ำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง ผู้จัดการแผนก นักเคมี ผู้ควบคุมงาน และช่างเทคนิค จ�ำนวน 31 คน
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ครั้งที่ 4 : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ลานเวทีกิจกรรม ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท วิศวกร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมฯ จาก 23 บริษัท รวมจ�ำนวน 42 คน

ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ลานเวทีกิจกรรม ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้จัดการบริษัท นักเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด และผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมฯ
จาก 12 บริษัท รวมจ�ำนวน 18 คน
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2.3 โครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค (59OTOP40.1)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จัดท�ำโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการลงพื้นที่เข้าไปส�ำรวจปัญหาและ
ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จากการด�ำเนินการดังกล่าว
พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความต้องการคล้ายกันในเรือ่ งการตลาดออนไลน์ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ และในกลุม่ สินค้าประเภท
เดียวกันมีปัญหาคล้ายคลึงกัน สามารถใช้แนวทางเดียวกันในการแก้ปัญหา เช่น วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น�้ำพริกให้อยู่
ได้นาน รวมถึงรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ ส�ำนักหอสมุดฯ ได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค โดยได้มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน OTOP เช่น การเพิ่มมูลค่า
สินค้า การท�ำการตลาดออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการขายสินค้า ตลอดจนได้มีการจัดท�ำวิดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และผู้สนใจ
2.3.1. ผลการด�ำเนินงาน
1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP
ด�ำเนินการจัดหาสิ่งพิมพ์ จ�ำนวน 222 รายการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จ�ำนวน 53 รายการ เพื่อ
สนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตัวอย่าง
ของหนังสือ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของประดับตกแต่ง
อาหารและเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลและหาความรู้ได้จากตัวเล่มที่มีบริการใน
ส�ำนักหอสมุดฯ หรืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์ http://www.2ebook.com/new/library/index/dss หรือ
ผ่านแอปพลิเคชัน 2ebook Library
ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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2) การพั ฒ นาสื่ อ องค์ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ความรู ้ ข อง วศ.
ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
ส� ำ นั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาสื่อองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากประมวลสารสนเทศ
พร้อมใช้ รวมถึงจากการสัง่ สมความรูแ้ ละประสบการณ์
ของนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ได้
ลงพืน้ ทีถ่ า่ ยทอดเทคโนโลยีให้แก่ผปู้ ระกอบการต่างๆ
เนื้อหาประกอบด้วย กลเม็ดเคล็ดลับที่ใช้งานได้จริง
เป็นประโยชน์ น�ำมากลัน่ กรอง เรียบเรียงให้เป็นภาษา
ที่เข้าใจง่าย และจัดท�ำเป็นสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม มีจ�ำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
ชื่อเรื่อง
1. การยืดอายุการเก็บรักษา
    น�้ำพริกแกง

เนื้อหา
สาเหตุการเสียของน�ำ้ พริกแกง และกรรมวิธผี ลิตทีช่ ว่ ยยืดอายุการเก็บน�ำ้ พริกแกง
เช่น การเลือกและท�ำความสะอาดวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณน�้ำอิสระหรือ
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ วิธีฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

2. การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

พืชที่ให้สี ขั้นตอนและกรรมวิธีย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ การใช้สารช่วย
ย้อมในการช่วยให้สีติดซึ่งมีทั้งสารเคมีและสารธรรมชาติ รวมถึงเทคนิคต่างๆ

3. การป้องกันการเกิดเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จักสาน

สาเหตุของการเกิดเชื้อรา วิธีการและขั้นตอนต่างๆ สำ�หรับป้องกันการเกิดเชื้อรา
ในผลิตภัณฑ์จักสาน ที่เป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม ต่างจากวิธีป้องกันเชื้อรา
ส่วนมากที่ใช้กำ�มะถันอบหรือรมควัน และการทาด้วยแล็กเกอร์ ซึ่งป้องกันการ
เกิดเชื้อราได้เพียงร้อยละ 50 และกำ�มะถันยังเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพของ
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค การแก้ปัญหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
จักสานมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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ชื่อเรื่อง

เนื้อหา

4. การทำ�ตลาดออนไลน์

การทำ�ตลาดออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ประเภท
ร้านค้าออนไลน์ ข้อดีและข้อเสีย การเตรียมความพร้อมหรือขั้นตอนในการเริ่ม
ต้น รวมถึงช่องทางที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการทำ�ตลาดออนไลน์ เช่น
Facebook, Line, Instagram

5. การสร้างร้านค้าออนไลน์

ความสำ�คัญของการตลาดออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุน
การทำ�ธุรกิจ การใช้เฟสบุ้กแฟนเพจสร้างร้านค้าออนไลน์ การโฆษณาผ่านเฟส
บุ้กแอดเวอร์ไทซิ่ง/ไลน์@ คำ�แนะนำ�ก่อนเริ่มทำ�เวปไซต์ขายของ คุณสมบัติของ
นักขายของออนไลน์ที่ดี เทคนิคและข้อควรระวังต่างๆ

6. การออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์

ความสำ�คัญ ประเภท และองค์ประกอบที่สำ�คัญของบรรจุภัณฑ์ สิ่งที่ควรคำ�นึง
และขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

2.4 การประชุมวิชาการ IFLA World Library and Information Congress: 83rd IFLA General
Conference and Assembly
สมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ (International Federation of Library Association and Institutions
: IFLA) ได้จัดประชุมวิชาการประจ�ำปี ครั้งที่ 83 ระหว่างวันที่ 19 -25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม Hala Stulecia
Centennial Hall, Wystawowa เมือง Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์ มีข้อหลักของการประชุมคือ “Libraries. Solidarity. Society” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดกับประชาสังคม แสดงถึงความเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน แสดงถึงพลังของห้องสมุดที่มีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมชุมชนและสังคม
การจัดประชุมวิชาการครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่เกิดแรงบันดาลใจสร้างความ
แตกต่างน�ำไปสู่สิ่งใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ มีผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ จากห้องสมุด
และสถาบัน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานสารสนเทศทั่วโลกจ�ำนวน 122 ประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ มากกว่า
3,100 คน การน�ำเสนอผลงานเชิงวิชาการ 247 หัวข้อประชุม (sessions) โดยวิทยากรกว่า 500 คน และมีผลงานโปสเตอร์
ของหน่วยงานจาก 92 ประเทศ 188 เรื่อง ซึ่งมีโปสเตอร์ของประเทศไทยได้รับการตอบรับจาก IFLA ให้เข้าร่วมการน�ำ
เสนอจ� ำ นวน 3 หน่ ว ยงาน คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒประสานมิ ต ร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช
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และกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะท�ำงานศูนย์ประสาน
งานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) และนางกุหลาบ เลขาข�ำ 
เลขานุการคณะท�ำงาน ศปว. ได้น�ำผลงานกิจกรรมความร่วมมือของ ศปว. ปี 25552559 ไปน�ำเสนอภายใต้ชื่อเรื่อง “Science and Technology Information
Network Center, Thai National Information System : Development
of Information Service Networking of Thailand” ไปน�ำเสนอในการประชุม
Session Poster เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-14.00 น. เพื่อเผย
แพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักเครือข่าย ศปว. รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ
กับบรรณารักษ์นานาชาติทั่วโลก
หัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ
1) การให้ความส�ำคัญกับคนพิการและด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
2) การอภิปรายเกีย่ วกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิแ์ ละความท้าทาย
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่และประเด็นทางกฎหมายอืน่ ๆ ด้านลิขสิทธิใ์ นห้องสมุด การใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิใ์ นระดับนานาชาติ การศึกษาเกีย่ วกับลิขสิทธิใ์ นห้องสมุดและในมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษา การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ฯลฯ
3) ห้องสมุดสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ปี 2030
การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม Standing Committee ด้าน Science and
Technology
4) Libraries ท�ำให้ทราบว่า IFLA ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานแบบ
เครือข่าย (Networking) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทราบ Action plan ในปี 2561 ดังนี้
• สนับสนุนการอภิปรายเกีย่ วกับผลกระทบของการพัฒนาใหม่ๆ ใน Open Access & Open Science
• เพิม่ ศักยภาพของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการจัดการเกีย่ วกับความท้าทายทีป่ รากฏในเนือ้ หา
ข้อมูลการวิจัย
• กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุด STEM (รวมถึง Agriculture) ด้านการ
พัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลกระทบต่อการวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม
• เพิ่มระดับการสื่อสารระหว่างสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่าย
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5) การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุด Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์ 2 แห่ง
• The Libraries of Katowice. Scientific Information Centre and Academic Library
(CINiBA) เป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละหอสมุ ด วิ ช าการที่ ทั น สมั ย ให้ บ ริ ก ารแก่
2 มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นซิลเี ซีย อาคารห้องสมุดได้รบั รางวัลในหัวข้อ “พิพธิ ภัณฑ์และห้องสมุด”
• The Silesian Library ห้องสมุดประชาชนที่เก่าแก่ที่สุดในแคว้นซิลีเซียตอนบน บริหารจัดการ
ห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย จัดเก็บและให้บริการด้วยระบบดิจทิ ลั และอนุรกั ษ์เอกสารสิง่
พิมพ์หายากที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของภาคพื้นยุโรป
ประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ท�ำให้ได้รับความรู้และรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับนานาชาติ การจัดบริการสารสนเทศของห้องสมุดต่างๆ ทัว่ โลก ทิศทาง
แนวโน้มของห้องสมุดในอนาคต ตลอดจนวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องสมุดต้องสร้างบริการรูปแบบใหม่ให้ทันต่อยุค
สมัยในยุคสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้ห้องสมุด รวมทั้งได้สร้างมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วม
ประชุม บุคลากรในวงการวิชาชีพสารสนเทศของนานาประเทศ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและน�ำไป
สู่ความร่วมมือการท�ำงานระหว่างหน่วยงานและบริการห้องสมุดในอนาคตต่อไป
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2.5 กิจกรรมร่วมใจท�ำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
กิจกรรมร่วมใจท�ำความดีเพือ่ พ่อของแผ่นดิน จัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 2-30 ธันวาคม 2559 มีการจัดแสดงนิทรรศการ
เพือ่ ร่วมกันน้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รูปแบบการจัดนิทรรศการประกอบด้วย 9 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ลงทะเบียนรับแผนที่น�ำทางการชมนิทรรศการ และบัตรลุ้นรับหนังสือ “ท�ำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง”
จุดที่ 2 ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
จุดที่ 3 พระบรมราโชวาท
จุดที่ 4 หนังสือสามมิติ : เพียงพอ ก็พอเพียง
จุดที่ 5 ทศพิธราชธรรม
จุดที่ 6 แบ่งปันภาพแห่งความทรงจ�ำที่ได้ท�ำร่วมท�ำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการ
น้อมน�ำพระราชปณิธาน แนวคิด หรือทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาเป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำกิจกรรม (ร่วม
ท�ำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง) เช่น กิจกรรมการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดชุมชน
กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ให้วัดหรือโรงเรียน กิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์อื่นๆ

จุดที่ 7 ร่วมประดิษฐ์โบว์ (สีด�ำ) ส�ำหรับติดถวายความอาลัยเพื่อน�ำไปแจกประชาชน
จุดที่ 8 ฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เช่น กังหันน�้ำ ฝนหลวง ฯลฯ
จุดที่ 9 ชมลายพระหัตถ์ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ ห้องอนุสรณ์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
จากการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมใจท�ำความดีเพือ่ พ่อ
ของแผ่นดิน” ประเมินให้ทั้ง 5 ข้อ ของแบบประเมินฯ แปลความได้ในระดับ มากที่สุด โดยมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมจุด
ที่ 1-9 มีความเหมาะสมในเรื่องของเนื้อหา เวลา สถานที่จัด มีความพึงพอใจโดยรวมในการร่วมกิจกรรม และสามารถน�ำ
ความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
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2.6 กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2560
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ�ำปี 2560 ซึง่ จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม
2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมของส�ำนักหอสมุดฯ จะมุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงประชาชนที่สนใจ โดยมีเป้าหมายให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดเจตคติที่ดี
ต่อการใช้หอ้ งสมุด เข้าใจบทบาทหลักของห้องสมุดในการเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
ส�ำหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมของส�ำนักหอสมุดฯ มีดังนี้
1) นิทรรศการความรู้เรื่องเทียน
2) นิทรรศการหนังสือน่ารู้ส�ำหรับเด็กและเยาวชน
3) การฝึกระบายสีและการปั้นดิน
4) กิจกรรมประดิษฐ์โบว์สีด�ำ เพื่อติดถวายความอาลัย
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2.7 กิจกรรมฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ลงพื้นที่
ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   เพื่อฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยบริจาคหนังสือ จัดชัน้ หนังสือ ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม
ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่าย ศปว. 29 แห่ง (อาทิ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมส่ง
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (อาทิ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร) และผูม้ จี ติ ศรัทธาทัว่ ไปอย่างท่วมท้น ได้รบั ความช่วยเหลือจากกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ให้ความอนุเคราะห์รถขนส่งหนังสือและสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมด รวมทั้งได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครินทรา และสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช แกนน�ำการจัดท�ำโครงการฟื้นฟูโรงเรียนหลังน�้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช ช่วยประสานงานในพื้นที่

กิจกรรมการฟื้นฟูและเปิดห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิต�ำ  มี ศปว.
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก และศู น ย์ ก ารเรี ย น ตชด. บ้ า นหลั ง อ้ า ยหมี ต.วั ง อ่ า ง อ.ชะอวด
มีส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรม
เปิดห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียน บ้านห้วยตง ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 กิจกรรมเปิดห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียน บ้านหลัง
อ้ายหมี ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 และพิธีส่งมอบหนังสือ วัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา แก่ห้องสมุด 11 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนชะอวด โรงเรียนบ้านน�ำ้ ร้อน โรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนบ้านอายเลา โรงเรียนบ้านควนโตน โรงเรียนมัธยมศึกษา
จุฬาภรณ์ โรงเรียนบ้านเกาะทัง โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ โรงเรียนวัดสมอ โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง และโรงเรียนบ้าน
ทุ่งไคร ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ต.ถ�้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานมอบผลงานของการฟืน้ ฟูหอ้ งสมุดร่วมกันนี้ เป็นหนังสือ
กว่าหมื่นรายการให้ผู้อ�ำนวยการของโรงเรียนดังกล่าวฯ
Bureau of Science and Technology Information

23

รายงานประจ�ำปี 2560

Annual Report BSTI 2017

ดร.ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะ
ท�ำงาน ศปว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การด�ำเนินการฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม
จ.นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่สถานศึกษาทั้ง 13 แห่ง
ดังกล่าว ให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน และการเรียนการสอนของครู สร้าง
โอกาสการเข้าถึงความรูใ้ ห้แก่ประชาชนในท้องถิน่ เป็นการแสดงพลังของการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทัง้ ภาค
รัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างแท้จริง

2.8 กิจกรรมน�ำเสนอสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นส่วนหนึง่ ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ ประจ�ำปี 2560 (National Science and Technology Fair 2017) ภายใต้ชื่องาน “จุดประกายความคิด พัฒนา
ชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์
4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมโดยรวมเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบทบาทความส�ำคัญของ
งานให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรม กระตุ้นและจุดประกายให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ส�ำนักหอสมุดฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โซนกิจกรรม DSS
Application โดยน�ำเสนอสารสนเทศด้าน วทน ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่
1) Science eBook DSS ห้องสมุดบนมือถือ ซึง่ เป็น Application อ่านหนังสือออนไลน์ รวบรวมหนังสือ
น่าอ่านทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลลี และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก
สบายให้สามารถอ่านหนังสือออนไลนย์ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้ทุกที่ทุกเวลา
2) ฝึกอบรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
e-learning  รองรับการเรียนผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีแบบพกพา Mobile Learning (M-Learning) เปิดฝึกอบรมแก่
บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้ และได้รับ e-certificate โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3) Application วัสดุสัมผัสอาหาร เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารในรูปเอนิเมชั่น บรรยาย
ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร อันตรายจากวัสดุสัมผัสอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ
4) Application การสร้างศิลปะบนแก้ว เรียนรู้เกี่ยวกับการท�ำเครื่องประดับและของตกแต่งจากแก้ว
ในรูปแบบภาพเคลือ่ นไหวพร้อมค�ำบรรยาย นอกจากนีย้ งั มีคำ� ถามความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับแก้วและเกมให้ทดสอบความรูท้ ไี่ ด้
จากการเรียนรู้อีกด้วย
5) Application เซรามิก DSS เรียนรู้เกี่ยวกับการท�ำผลิตภัณฑ์เซรามิก เริ่มจากการเตรียมเนื้อดิน
การขึ้นรูปเซรามิก การตกแต่งสีผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ และการเผาผลิตภัณฑ์ เกมค�ำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เซรามิกและเกมให้ทดสอบความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
6) Application เยื่อและกระดาษ เรียนรู้เกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ เริ่มจากประเภทของกระดาษ
ขั้นตอนการผลิตเยื่อและกระดาษ การทดสอบกระดาษ และการสอบเทียบเครื่องมือ เกมค�ำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเยื่อ
และกระดาษและเกมให้ทดสอบความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
7) Application กล้วยเล็บมือนาง เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยเล็บมือนางทั้งแหล่งเพาะปลูก คุณค่าทาง
โภชนาการ ขั้นตอนการผลิต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยเล็บมือนาง
ภายในโซนกิจกรรม DSS Application ส�ำนักหอสมุดฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่แนะน�ำการใช้งาน ร่วมเล่นเกมตอบ
ค�ำถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้สนใจดาวน์โหลด Application เป็นจ�ำนวนมาก  
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2.9 กิจกรรมน้อมร�ำลึกพ่อหลวง ดอกไม้จันทน์ท�ำจากใจ
กิจกรรม...น้อมร�ำลึก “พ่อหลวง” ดอกไม้
จันทน์ ท�ำจากใจ...จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง
31 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่กิจกรรมชั้น 1 ส�ำนักหอ
สมุดฯ เพือ่ ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน รวม
ถึงประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุด ได้รับความรู้
เรื่องการประดิษฐ์และมีส่วนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายความอาลัยและเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว มีผสู้ นใจทัง้ บุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
200 คน
ภายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ส�ำนักหอสมุดฯ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 12,432 ดอก แบ่งเป็น ดอกดารารัตน์ จ�ำนวน 9,800 ดอก ดอกกุหลาบ จ�ำนวน 1,832 ดอก
และดอกแก้ว จ�ำนวน 800 ดอก ณ ส�ำนักพระราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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2.10 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม”
สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะศูนย์ประสาน
งานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกเครือข่าย
ศปว. จ�ำนวน 30 หน่วยงาน ได้บรู ณาการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความร่วมมือจัดบริการสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรรม (วทน.) เผยแพร่บริการของหน่วยงานสมาชิก ศปว. สู่ผู้ประกอบการและ
ผู้แสวงหาแหล่งสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สารสนเทศ วทน. น�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล
ความรู้และงานวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์
การน�ำความรู้ งานวิจัย พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการข้อมูลส่งผลดี
ต่อผู้ให้บริการสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลและการบริการระหว่างหน่วยงานสมาชิก ศปว.
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อยอดจากครั้งที่ 1 เมื่อปี 2559 ในหัวข้อ “ขุมทรัพย์ STI”
กับการสร้างนวัตกรรม” สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ
โถง ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

2.10.1 นิทรรศการขุมทรัพย์เด่นๆ สมาชิก ศปว.
การจัดแสดงนิทรรศการ แนะน�ำขุมทรัพย์บริการเด่นๆ ของหน่วยงานสมาชิก ศปว. การเชือ่ มโยงข้อมูลขุมทรัพย์
ความรูท้ ผี่ ปู้ ระกอบการควรรู้ เพือ่ ช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าค้นหางานวิจยั และสารสนเทศ วทน. น�ำไปใช้ในการ
วางแผนการท�ำธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเจาะลึก อาทิ
ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ให้บริการสารสนเทศ วทน. ตามความต้องการของผู้ประกอบการ สารสนเทศเพื่ออุตสากรรม ด้านการทดสอบวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต สูตรผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสารเคมี สารสนเทศสิทธิบัตร สารสนเทศมาตรฐาน ฯลฯ
ศูนย์ One Stop Service ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม (Intellectual
Property Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ แนะน�ำโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ฯลฯ
คลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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แนะน�ำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น�้ำท่วมและบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ฯ การบริหารจัดการน�้ำ 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) บริการสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม
ศูนย์สารสนเทศการวิจยั ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ แนะน�ำ “ห้องสมุดวิจยั ส�ำหรับสาธารณะ” (Extraordinary
Simple Public Library of Research Result: EXPLORE)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริการสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริการสารสนเทศงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนะน�ำช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แนะน�ำบริการสารสนเทศออนไลน์
นอกจากนี้ยังแนะน�ำบริการสารสนเทศที่เป็นขุมทรัพย์ของหน่วยงานสมาชิก ศปว. ทั้ง 30 หน่วยงาน เช่น
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ฯลฯ มาแนะน�ำให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก และถูกต้อง
ครบถ้วน

2.10.2 การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิคการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศ วทน.
การเสวนาเรื่อง “ค้นหาขุมทรัพย์ฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย” วันที่ 28 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย
หน่วยงานสมาชิก ศปว. ผู้ให้บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย วิทยากรจาก ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส�ำนักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) แนะน�ำ เทคนิควิธีในการหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ความรู้งานวิจัย เทคนิคการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล วทน. เพื่อน�ำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม
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การเสวนาเรือ่ ง “ไขรหัสฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจยั ” วันที่ 29 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดยตัวอย่างผูป้ ระกอบ
การ ภาคเอกชน ผลิตภัณฑ์สปาและผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ก๋วยจั๊บส�ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่งเช่า บอก
เล่าประสบการณ์การน�ำงานวิจยั พัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้สร้างสรรค์ธรุ กิจนวัตกรรมให้มคี วามแตก
ต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ฯลฯ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีบคุ ลากรผูม้ ปี ระสบการณ์บริการของหน่วยงานสมาชิก ศปว. มาให้คำ� แนะน�ำปรึกษา
สาธิตวิธกี ารเข้าถึงความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมงาน เช่น แนะน�ำสืบค้นข้อมูล สมัครสมาชิกออนไลน์เพือ่ การเข้าถึงสารสนเทศดิจทิ ลั
ผ่านแอปพลิเคชั่น การค้นหานักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การใช้ประโยชน์สารสนเทศมาตรฐานด้านการทดสอบ
บริการแผนที่สิทธิบัตร เพื่อศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริการที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด สารสนเทศออนไลน์
ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการและข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่จะถูกบังคับใช้ ฯลฯ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการบูรณาการความความร่วมมือจัดให้บริการสารสนเทศ วทน. ของหน่วยงานสมาชิก ศปว.
ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการสร้างธุรกิจได้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก ซึ่งท�ำให้ผู้ร่วม
งานรับรู้ถึงศักยภาพความร่วมมือร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ท�ำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถรับรู้ ใช้ประโยชน์ความรู้ และ
งานวิจยั น�ำไปสูก่ ารสร้างธุรกิจ พัฒนานวัตกรรม และโยชน์ในด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม พัฒนามาตรฐานสินค้าของ
ประเทศ
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2.11 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท. ประจ�ำปี 2560
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ได้ดำ� เนินงานตามนโยบายการจัดการความ
รู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ประจ�ำปี 2560 คือ “พัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่
ระดับสากล” โดยให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมการให้บริการ การพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คนให้องค์กรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กลายเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
ในปีงบประมาณ 2560 สท. ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง แสวงหา
ความรู้ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยจัดให้มกี จิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สร้างองค์ความรู้จากพลังของกลุ่ม CoPs ดังนี้
2.11.1 สร้าง/แสวงหา/พัฒนาความรู้ (การสร้างองค์ความรู้โดยใช้พลังของกลุ่ม CoPs)
คณะท�ำงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข CoPs และสมาชิกกลุ่ม CoPs ให้เป็นปัจจุบัน มีคณะท�ำงานฯ อ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดตัง้ กลุม่ CoPs โดยให้บคุ ลากรเลือกเป็นสมาชิกในกลุม่ CoPs ทีส่ นใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
1) กลุ่ม Smart Fast Services และ 2) กลุ่มสารสนเทศดิจิทัล ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
กลุ่ม ผลักดันให้แต่ละกลุ่มตั้งโจทย์ในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม CoPs ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่ม และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ ดังนี้
1) กลุ่ม Smart Fast Services
มีการประชุมกลุม่ CoPs เพือ่ ระดมความคิดเห็น คัดเลือกองค์ความรู้ ก�ำหนดวิธกี ารพัฒนาระบบบริการออนไลน์
และก�ำหนดเนือ้ หาความรู/้ รูปแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์/วิธกี ารส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ของห้องสมุดด้วย
เทคโนโลยี QR Code
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
บุคลากร สท. เกิดการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน และสามารถน�ำองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนา
ระบบบริการออนไลน์มาเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ สท. ท�ำให้สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการและการประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุดผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้มคี วามน่าสนใจ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุม่ คนใช้งานให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ของ
ห้องสมุดได้สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ดั หามาให้บริการถูกน�ำไปใช้ประโยชน์เพิม่ มากขึน้ และท�ำให้
สท. เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ด้วย
2) กลุ่มสารสนเทศดิจิทัล
มีการประชุมกลุ่ม CoPs เพื่อก�ำหนดประเด็นปัญหา คัดเลือกองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างและแสวงหาความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ทรูปลูกปัญญา และศึกษากระบวนการใหม่ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สท. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม CoPs ในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเขียน Content การท�ำ SEO การสร้าง Infographic เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
บุคลากร สท. มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน�ำมาผลิตสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัลให้ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย
2.11.2 การแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (จัดกิจกรรมเสวนา/สนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ น�ำเสนอองค์ความรูท้ ไี่ ด้ของแต่ละ CoPs)
คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไก
หนึ่งที่ส�ำคัญในการสร้างให้บุคลากร สท. มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ น�ำไปสูก่ ารสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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1) กิจกรรม KM Day สท.
คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้จัดให้มีกิจกรรม KM Day สท. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดย
กิจกรรมฯ แบ่งออกเป็น
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ IFLA World Library and Information Congress : 82nd IFLA General Conference and Assembly
ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน และ นางสาวจอย ผิวสะอาด 2) การสัมมนาทางวิชาการประจ�ำปีของการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี 3) การศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการหนังสือหายาก ณ หอสมุดปรีดพี นมยงค์ ส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผู้ถ่ายทอความรู้ คือ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี และคณะ 4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับตัว
เพื่อรองรับการพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางสาวอรวรรณ เป้าจัตุรัส และ นางสาว
เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ 5) การสัมมนาในหัวข้อ นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดีบุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ
ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางสาวพรรณดาว รัตชะถาวร 6) การเสวนาหัวข้อ เรื่อง “สท. ยัน Roadmap ชี้แนวทางสู่ห้องสมุด
ยุคใหม่” จ�ำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ สารสนเทศกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ OTOP โดย นางสาววริศรา แสงไพโรจน์
ผ่าทางตันสู่ห้องสมุดดิจิทัล : โดย นายนภดล แก้วบรรพต และ KM กับงานของ สท. : โดย นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา
คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 3
ครั้ง รวม 9 หัวข้อ ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีการถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน
3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเขียน Contents ใน Facebook อย่างไรให้น่าสนใจ ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางสาวภูวดี ตู้จินดา
2) โครงการ ฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางสาวจอย
ผิวสะอาด และ นายวนัท ตะเภาพงษ์ 3) การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล
กับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี และ นางสาวอัคริมา บุญอยู่ มีจ�ำนวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 36 คน
- ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถนุ ายน 2560 มีการถ่ายทอดความรูจ้ ากการฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน
3 หัวข้อ ได้แก่ 1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (ผสท.) 2) การเขียนบทความให้ถูกหลัก SEO ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางสาวพรรษชล
รัตนปาณี 3) การใช้งานเว็บไซต์ Intranet ของ สท. ผูถ้ า่ ยทอความรู้ คือ นายนภดล แก้วบรรพต มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 31 คน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 มีการถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน
3 หัวข้อ ได้แก่ 1) หัวใจความส�ำเร็จของกิจกรรม CoPs ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ กนิษฐ์ ตะปะสา (หัวหน้ากลุ่มวัสดุอัจฉริยะ
และเทคโนโลยีเคลือบผิว) 2) เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี 3) องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ผูถ้ า่ ยทอดความรู้ คือ
นางสาวพรทิพย์ เส็นสด มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด 52 คน
3) กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science
คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้รว่ มกับ พศ. ในการจัดกิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันพุธที่
31 พฤษภาคม 2560 โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรือ่ ง “สร้างงาน Infographic ง่ายๆ ด้วย PowerPoint” วิทยากร คือ
นายทวีศกั ดิ์ แก้วบุรี มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด 144 คน
Bureau of Science and Technology Information
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4) การน�ำเสนอผลงาน CoPs
วศ. ได้จดั ให้มกี ารประกวด “การน�ำเสนอผลงานการประกวดชุมชนนักปฏิบตั ”ิ เพือ่ น�ำเสนอผลงานของแต่ละกลุม่
CoPs โดยมีจำ� นวน CoPs ทีเ่ ข้าร่วมประกวดทัง้ หมด 20 CoPs ส�ำหรับ CoPs ของ สท. ได้เข้าร่วมประกวดจ�ำนวน 2 CoPs
ได้แก่ 1) กลุม่ Smart Fast Services และ 2) กลุม่ สารสนเทศดิจทิ ลั และทัง้ 2 กลุม่ ได้จดั ท�ำโปสเตอร์ในรูปแบบ Infographic
เข้าร่วมประกวดในวัน KM Day วศ. ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
5) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
คณะท�ำงานจัดการความรู้ สท. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ทรูปลูกปัญญา บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ โดยมีบุคลากร สท. เข้าร่วมศึกษาดูงาน จ�ำนวน 24 คน จากการศึกษาดูงาน ณ ทรูปลูก
ปัญญาฯ ในครั้งนี้ ท�ำให้บุคลากร สท. ได้มีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มคนที่มีสายงานใกล้
เคียงกัน ได้เห็นมุมมองและความรูใ้ หม่ๆ ทีน่ า่ สนใจ สามารถน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนางานของ สท. ต่อไปได้ และประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ
• สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดฯ โดยผ่านช่องทางใหม่ๆ
• เรียนรู้การท�ำงานจากหน่วยงานภาคเอกชน
• ทราบหลักการในการเขียน Contents ที่ดี ควรเป็นอย่างไร
• ทราบหลักการในการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
2.11.3 ผลการด�ำเนินงานกจิกรรมการจัดการความรู้ (KM) สท.
จากการด�ำเนินการจัดกิจกรรม KM Day สท. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สท. มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.34 (ร้อยละ 86.80) และมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.31 (ร้อยละ 86.20)
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 3 ครั้ง พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
มีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 (ร้อยละ 84.47) ส่วน ด้านการน�ำ
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29 (ร้อยละ 87.47)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ทรูปลูกปัญญาฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
เฉลี่ย 4.45 (ร้อยละ 89.00) และประเด็นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ตรงตามวัตถุประสงค์และข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาดูงานฯ เป็นประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 (ร้อยละ 90.00)
ผลจากการด�ำเนินงานจัดการความรู้ของ สท. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน สท. ท�ำให้เกิด
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ต่อยอดสู่การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้
ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย และเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
ภาพกิจกรรม KM สท. ปี 2560
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ภาพกิจกรรม KM สท. ปี 2560

2.12 การจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้สารสนเทศแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการ
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ส�ำนักหอสมุดฯ ได้ส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการให้ใช้สารสนเทศเป็น
ฐานความรูข้ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจ โดยจัดนิทรรศการแนะน�ำสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ หนังสือ
อ้างอิง สิ่งพิมพ์ด้านมาตรฐานการทดสอบ วิธีการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่
เข้าร่วมงานฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ ดังนี้
1) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคกลาง” เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2559 ณ ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ โฮเต็ล เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว
3) งานโครงการ “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริม
และยกระดับ SMEs อาหารแปรรูป ให้ได้มาตรฐาน GMP (CODEX) และ HACCP เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
4) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นด้าน Glass Science และการวิเคราะห์สมบัติของแก้ว”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
5) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ” เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
6) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติ
การทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง” เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม
2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
7) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมี” เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
Bureau of Science and Technology Information
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8) งานแสดงสินค้า ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือส�ำหรับห้องปฏิบัติการ Thailand Lab International 2017
เมือ่ วันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
9) งานสัมมนาเรือ่ ง “การสร้างความตะหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ ารทีย่ งั่ ยืน” เมือ่ วันที่ 20 กันยายน
2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ภาพการเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้สารสนเทศฯ

2.13 นิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว”
ส�ำนักหอสมุด ได้ส่งเสริมการเรียนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดนิทรรศการ “Kick off ห้องสมุด
สีเขียว” ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 ณ ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม การจัดนิทรรศการครั้งนี้
ได้บรู ณาการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม น�ำผลงานการประดิษฐ์วสั ดุเหลือใช้มาจัดแสดง เพือ่ เป็นการริเริม่ กระตุน้
ให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการเกิดแรงบันดาลใจ ในการน�ำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ จากการประเมินนิทรรศการ “Kick
Off ห้องสมุดสีเขียว” พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด โดยรวมในการร่วมกิจกรรม สามารถ
น�ำความรูจ้ ากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไปได้ รูปแบบ เนือ้ หาของนิทรรศการ ระยะเวลา และสถานทีจ่ ดั กิจกรรม
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2.14 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ วศ. ประจ�ำปี 2559
ชื่อ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2533
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
สังกัด ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วุฒิการศึกษา
1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขา Information Management Asian Institute of Technology
หลักสูตรด้านการบริหาร
1. หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 17 ประจ�ำปีพุทธศักราช 2558 สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-201-7290
ผลงานดีเด่น
1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ วศ. ได้แก่ Harmonize ระบบคุณภาพ ISO 9001 ของ 4 ส�ำนัก
(สท. พศ. ทช. และ สล.) จนได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจาก สรอ. เมื่อปีงบประมาณ 2559 โดยปฏิบัติงานเป็น
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเป็นผู้ช่วย
เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการรับรองระบบคุณภาพ วศ.
2. การจัดท�ำหนังสือในฐานะคณะท�ำงาน/หรือเลขานุการ/หรือบุคคล เช่น
2.1 สหบรรณานุกรมสิง่ พิมพ์เกีย่ วกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช (ปี พ.ศ. 2549)
2.2 หนังสือที่ระลึกงานศพของคุณหญิงระเบียบ ภูมิรัตน์ (ข้าราชการบ�ำนาญ วศ.) (ปี พ.ศ. 2558)
2.3 หนังสือ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ปี พ.ศ. 2559)
3. การจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
3.1   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ วศ. (ในฐานะหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549) เน้นการวางโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน IT ของ วศ. และมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร วศ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปี 2547-2549 จ�ำนวนทั้งสิ้น 35 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 400 คน
3.2   โครงการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบห้องสมุดเสมือน
(ในฐานะผู้ประสานโครงการ โดยมี ผสท. ท�ำหน้าที่หัวหน้าโครงการ สัญญาบันทึกเลขที่ วท 0201.3/4903893 ปี 2549
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วท. จ�ำนวน 565,000 บาท)
3.3 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (ในฐานะเลขานุการ ระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2555)
3.4 โครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้า
ของประเทศ (ระหว่างปี 2555 – 2556 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี ผสท. เป็นหัวหน้าโครงการ)
3.5 พัฒนาคลังความรูส้ ารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจทิ ลั (ระหว่างปี 2557-2559 ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี ผสท. เป็นหัวหน้าโครงการ)
3.6 โครงการยกระดับห้องสมุดดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้งบบูรณาการกับกระทรวงดิจิทัล
(ปี 2561 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี ผสท. เป็นหัวหน้าโครงการ)
4. บทความเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ บทความวิทยุ
และสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดท�ำขึ้นในวาระพิเศษต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง
5. งานเครือข่ายด้านบริการสารสนเทศ วท. ระหว่างหน่วยงาน 29 แห่ง (5 กระทรวง 3 สถาบันอุดมศึกษา 2 สมาคม
วิชาชีพ และ 2 ภาคเอกชน) ปฏิบตั งิ านในฐานเลขานุการคณะท�ำงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระหว่างปี 2557 - 2559
Bureau of Science and Technology Information
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ชื่อ นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สังกัด ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วุฒิการศึกษา
1. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. รัฐศาสตร์บัณฑิต (รศ.บ.) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
โทรศัพท์ 02-201-7252
ผลงานดีเด่น
จัดท�ำสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น หนังสือ
ท�ำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง หนังสือสรุปรายงานประจ�ำปี โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค หนังสือสรุปรายการกิจกรรมส�ำนักหอสมุดฯ และเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น บทความทศวรรษแห่งการอ่าน เผยแพร่ในสาระน่ารู้ บทความห้องสมุดมีชีวิต บทความ
ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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บทความและสิ่งพิมพ์เผยแพร่
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3

3.1 บทความที่น�ำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จ�ำนวน 1 บทความ
เรื่อง : Science and Technology Information Network Center, Thai National
          Information System: Development of Information Service Networking of
          Thailand
ผู้เขียน : ลดา พันธ์สุขุมธนา, อัญญาดา ตั้งดวงดี, กุหลาบ เลขาข�ำ
ชื่องานประชุม/สัมมนา : การประชุมวิชาการ IFLA World Library and Information Congress: 83rd IFLA
General Conference and Assembly 19–25 August 2017, Wroclaw, Poland
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/IFLA2017/IFLA_BSTI_2017.pdf
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3.2 บทความตีพิมพ์ ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำนวน 5 บทความ
1 เรื่อง : สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน�้ำชัยพัฒนา”
ผู้เขียน : พรรษชล รัตนปาณี
ฉบับตีพิมพ์ : ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 มกราคม 2560
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_J/2560_65_203_p19-20.pdf
2 เรื่อง : ความรู้รอบเทียน
ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
ฉบับตีพิมพ์ : ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 มกราคม 2560
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_J/2560_65_203_p31-33.pdf
3 เรื่อง : บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เขียน : กุหลาบ เลขาข�ำ
ฉบับตีพิมพ์ : ปีที่ 65 ฉบับที่ 204 พฤษภาคม 2560
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_J/2560_65_204_p12-13.pdf
4 เรื่อง : การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย
ผู้เขียน : พรรษชล รัตนปาณี
ฉบับตีพิมพ์ : ปีที่ 65 ฉบับที่ 65 ฉบับที่ 204 พฤษภาคม 2560
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_J/2560_65_204_p32-33.pdf
5 เรื่อง : สิ่งประดิษฐ์ของโลก...จากอดีตสู่นวัตกรรมที่ทันสมัย
ผู้เขียน : พนารัตน์ มอญใต้
ฉบับตีพิมพ์ : ปีที่ 65 ฉบับที่ 205 กันยายน 2560
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2560_65_205_p31-32.pdf
3.3 สาระน่ารู้บนเว็บไซต์ จ�ำนวน 2 บทความ
1 เรื่อง : “ขนลุก ผมตั้ง” ระวัง>>>ฟ้าผ่า!!!
ผู้เขียน : นันทกาต์ สัตยวงศ์
เผยแพร่ : ธันวาคม 2559
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_knowledge/BSTI_12_2559_Lightning.pdf
2 เรื่อง : หอยนางรม...หอยสาระพัดประโยชน์
ผู้เขียน : เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์
ฉบับตีพิมพ์ : กรกราคม 2560
ฉบับเต็ม : http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_knowledge/BSTI_07_2560_Oysters.pdf
3.4 บทความวิทยุกระจายเสียง รายการ”วันนีี้กับวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 1 บทความ
1 เรื่อง : โภชนาการจากเห็ด
ผู้เขียน : อรวรรณ เป้าจัตุรัส
เผยแพร่ : ครั้งที่ 115 กันยายน 2560
ฉบับเต็ม : http://siweb.dss.go.th/dss_doc/fulltext/radio/R115.pdf
38

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Annual Report BSTI 2017

รายงานประจ�ำปี 2560

3.5 สรุปผลงานเด่น วศ. รอบ 4 เดือน จ�ำนวน 3 เรื่อง
1 เรื่อง : กิจกรรมร่วมใจท�ำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
เผยแพร่ : ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
2 เรื่อง : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท�ำ”
ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
เผยแพร่ : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560
3 เรื่อง : กิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนและปรับปรุงห้องสมุดศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับผลกระทบจาก
น�้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เขียน : กุหลาบ เลขาข�ำ
เผยแพร่ : ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
3.6 เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
3.4.1 แผ่นพับแนะน�ำส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.4.2 โปสเตอร์ โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
3.4.3 โปสเตอร์ Meterial Science สารสนเทศด้านวัสดุศาสตร์
3.4.4 โปสเตอร์ เสียงจากผู้ใช้บริการ
3.4.6 อินโฟกราฟิกแนะน�ำบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.4.5 แนะน�ำวีดิทัศน์ OTOP
แผ่นพับแนะน�ำส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โปสเตอร์ โครงการขยายฐานการเรียนรู้
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
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4

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
สถิติการให้บริการ

4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สท. ได้ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ  2560 (26 กันยายน 2559 - 25 กันยายน 2560) โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด
227 ฉบับ ได้รับคืน 220 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.92 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยพิจารณาจากผูเ้ ข้าใช้บริการทีเ่ ข้ามาศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลและมีความยินดีตอบแบบส�ำรวจฯ
ค�ำนวณผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS สามารถสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ดังนี้
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ตารางที่ 1.1 เพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จำ�นวน (คน)
138
82
220

ร้อยละ
62.73
37.27
100.00

ลำ�ดับที่
1
2
-

อายุ
15-19 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ขึ้นไป
รวม

จำ�นวน (คน)
0
102
77
25
11
5
220

ร้อยละ
0.00
46.37
35.00
11.36
5.00
2.27
100.00

ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
-

ตารางที่ 1.2 อายุ
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ตารางที่ 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./ปวท./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า
รวม

จ�ำนวน (คน)
3
0
1
8
158
50
220

ร้อยละ
1.36
0.00
0.45
3.64
71.82
22.73
100.00

ล�ำดับที่
4
5
3
1
2
-

ตารางที่ 1.4  สถานภาพการท�ำงานในปัจจุบัน
สถานภาพการท�ำงาน
ข้าราชการ/เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
อื่นๆ* (ระบุ)
รวม

จ�ำนวน (คน)
39
142
8
28
1
2
220

ร้อยละ
17.73
64.54
3.64
12.73
0.45
0.91
100.00

ล�ำดับที่
2
1
4
3
6
5
-

* อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ 1) นักพัฒนาชุมชน 2) ข้าราชการบ�ำนาญ
ตารางที่ 1.5  ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาอังกฤษ
วารสารสาระสังเขป
สิทธิบัตร
เอกสารมาตรฐาน
e-book
ซีดีรอม ดีวีดี
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวม
44

จ�ำนวน (ค�ำตอบ)

ร้อยละ

ล�ำดับที่

62
84
24
51
5
9
157
20
7
31
187

13.78
18.67
5.33
11.33
1.11
2.00
34.89
4.44
1.56
6.89
100.00

3
2
6
4
10
8
1
7
9
5
-
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ตอนที่ 2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ การแปลผลและการค�ำนวณร้อยละของความพึงพอใจ มีดังนี้
จ�ำแนกระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ : 5 = มากที่สุด   4 = มาก  
3 = ปานกลาง   
2 = น้อย  
1 = น้อยที่สุด
ค่าคะแนนความพึงพอใจและการแปลผล
4.21 – 5.00 = พึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20  = พึงพอใจมาก
2.61 – 3.40 = พึงพอใจปานกลาง
1.81 – 2.60 = พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางที่ 2.1 คะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ประเด็นการให้บริการ
5
2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ
1) การประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้น
ตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2) ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน
3) ความรวดเร็วในการให้บริการ

4

3

2

1

ค่า
ค่าเบีย่ งเบน
เฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
(X̅ )

57.36 37.41 5.14 0.09 0.00 4.52

49.31
(107)
58.90
(129)
63.93
(140)
4) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ 58.90
(10)
5) มีแบบฟอร์มใบค�ำร้องที่เข้าใจง่าย
55.76
กรอกง่าย
(121)
2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือ
71.11
บุคลากรที่ให้บริการ
1) ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
64.68
เช่น สามารถตอบค�ำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ (141)
ค�ำแนะน�ำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
2) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้
73.52
บริการอย่างสุภาพ
(161)
3) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 73.97
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา (162)
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
4) ความเหมาะสมในการแต่งกาย
72.15
บุคลิกลักษณะท่าทางของ ผู้ให้บริการ
(158)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

0.51

90.43

มากที่สุด

4.43

0.61

88.66

มากที่สุด

4.52

0.63

90.41

มากที่สุด

4.61

0.54

92.24

มากที่สุด

4.54

0.58

90.87

มากที่สุด

4.49

0.62

89.86

มากที่สุด

4.68

0.47

93.66

มากที่สุด

32.11 3.21 0.00 0.00 4.61
(70) (7) (0) (0)

0.55

92.29

มากที่สุด

23.74
(52)
22.83
(50)

2.74 0.00 0.00 4.71
(6) (0) (0)
3.20 0.00 0.00 4.71
(7) (0) (0)

0.51

94.16

มากที่สุด

0.52

94.16

มากที่สุด

25.57 2.28 0.00 0.00 4.70
(56) (5) (0) (0)

0.51

93.97

มากที่สุด

44.70
(97)
34.70
(76)
33.33
(73)
36.53
(80)
37.79
(82)
26.06
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5.99
(13)
5.94
(13)
2.74
(6)
4.57
(129)
6.45
(14)
2.83

0.00
(0)
0.46
(1)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
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ระดับความพึงพอใจ
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ประเด็นการให้บริการ
5

4

3

2

1

ค่า
ค่าเบีย่ งเบน
เฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
(X̅ )

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

5) การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่
71.23 26.03 2.74 0.00 0.00 4.68
เลือกปฏิบัติ
(156) (57) (6) (0) (0)
2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 42.38 44.96 11.47 1.01 0.18 4.32

0.52

93.70

มากที่สุด

0.57

86.48

มากที่สุด

1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ
2) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลมีความหลาก
หลายและเข้าถึงได้สะดวก เช่น เว็บไซต์
อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ
3) ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
สืบค้นข้อมูล
4) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ
เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
เป็นต้น
5) ความเพียงพอของสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เช่น น�้ำดื่ม ที่จอดรถ ที่นั่งอ่านหนังสือ ห้อง
สุขา เป็นต้น
6) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการใน
ภาพรวม
2.4 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
1) การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัว
อักษรและสี มีความเหมาะสม
2) การสืบค้นข้อมูลง่าย สะดวก เข้าถึง/
ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
3) ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
4) ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความ
ต้องการ
5) ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ เว็บไซต์
2.5 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
1) ได้รับบริการที่ตรงความต้องการ
2) สารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย
น่าเชือ่ ถือ
3) ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
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47.48
(104)
39.91
(87)

45.21
(99)
49.54
(108)

7.31
(16)
10.09
(22)

0.00
(0)
0.46
(1)

0.00 4.40
(0)
0.00 4.29
(0)

0.62

88.04

มากที่สุด

0.66

85.78

มากที่สุด

42.13
(91)
44.96
(98)

43.06
(93)
45.41
(99)

14.35
(31)
9.63
(21)

0.46
(1)
0.00
(0)

0.00 4.27
(0)
0.00 4.35
(0)

0.72

85.37

มากที่สุด

0.65

87.06

มากที่สุด

37.44 41.56 15.98 4.11 0.91 4.11
(82) (91) (35) (9) (2)

0.88

82.10

มาก

55.76
(121)
37.38
34.12
(72)
37.91
(80)
38.39
(81)
41.71
(88)
34.76
(73)
58.67
62.39
(136)
55.50
(121)
62.85
(137)

4.52

0.57

90.41

มากที่สุด

4.24
4.18

0.60
0.68

84.79
83.70

มากที่สุด
มาก

4.24

0.71

84.74

มากที่สุด

4.24

0.69

84.83

มากที่สุด

4.32

0.64

86.45

มากที่สุด

4.23

0.64

84.67

มากที่สุด

4.56
4.61

0.50
0.53

91.11
92.11

มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

0.59

90.28

มากที่สุด

0.54

92.02

มากที่สุด

40.55
(88)
50.01
50.24
(106)
49.30
(104)
47.87
(101)
48.81
(103)
53.81
(113)
38.48
35.78
(78)
40.83
(89)
34.40
(75)

3.69
(8)
12.33
15.64
(33)
11.85
(25)
13.27
(28)
9.48
(20)
11.43
(24)
2.57
1.83
(4)
3.21
(7)
2.75
(6)

0.00
(0)
0.19
0.00
(0)
0.47
(1)
0.47
(1)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.28
0.00
(0)
0.46
(1)
0.00
(0)

0.00
(0)
0.09
0.00
(0)
0.47
(1)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

4.60
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ระดับความพึงพอใจ
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ประเด็นการให้บริการ
5

4

3

2

ค่า
ค่าเบีย่ งเบน
เฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
(X̅ )

1

4) ผลการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 55.76 39.63 3.69 0.92 0.00 4.50
สะดวก และรวดเร็ว
(121) (86) (8) (2) (0)
5) ผลการบริการโดยรวม
56.88 41.74 1.38 0.00 0.00 4.56
(124) (91) (3) (0) (0)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

0.62

90.05

มากที่สุด

0.50

91.10

มากที่สุด

ตารางที่ 2.2 สรุปผลคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ สท.
ประเด็นการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ
5

4

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 57.36 37.41
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 71.11 26.06
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
42.38 44.96
4. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
37.38 50.01
5. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
58.67 38.48
ความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 5 ประเด็น

3

2

1

5.14
2.83
11.47
12.33
2.57

0.09
0.00
1.01
0.19
0.28

0.00
0.00
0.18
0.09
0.00

ค่าเฉลี่ย
(X̅ )

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

4.52
4.68
4.32
4.24
4.56
4.46

90.43
93.66
86.48
84.79
91.11
89.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลการส�ำรวจความพึงพอใจภาพรวมของการให้บริการของ สท. ปีงบประมาณ 2560 (เดือนเมษายนกันยายน 2560) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.29 มีรายละเอียด ดังนี้
อันดับที่ 1 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ร้อยละ 93.66 ระดับมากที่สุด
อันดับที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ ร้อยละ 91.11 ระดับมากที่สุด
อันดับที่ 3 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 90.43 ระดับมากที่สุด
อันดับที่ 4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ร้อยละ 86.48 ระดับมากที่สุด
อันดับที่ 5 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ ร้อยละ 84.79 ระดับมากที่สุด
4.2 สถิติการให้บริการ
4.2.1 สถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 4,875 คน แบ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทบริการ

ต.ค
59
1.เข้าใช้บริการด้วยตนเอง
401
2. บริการท�ำบัตรสมาชิก
55
3. บริการตอบค�ำถามทางอีเมล 27
รวม
483

จ�ำนวนการใช้บริการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 (คน)
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวม
59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60
360 249 258 282 297 244 338 335 308 327 304 3,703
79 50 48 67 89 58 98 67 96 58 80 845
45 24 24 44 44 19 16 19 18 18 29 327
484 323 330 393 430 321 452 421 422 403 413 4,875
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จ�ำแนกตามสัดส่วนการเข้าใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง ณ ส�ำนักหอสมุอฯ จ�ำนวน
3,703 คน คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือการจ�ำนวนผูส้ มัครสมาชิก 845 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และใช้บริการตอบค�ำถาม
ทางอีเมล จ�ำนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 7 โดยความถี่ในการเข้าใช้บริการแบ่งเป็นช่วงเวลา 3 ไตรมาส พบว่าจ�ำนวนผู้
เข้าใช้บริการสูงสุดในช่วงไตรมาส 3 (มิถนุ ายน-กันยายน 2560) จ�ำนวน 1,659 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือไตรมาส
1 (ตุลาคม 2559 -มกราคม 2560) จ�ำนวน 1,596 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) จ�ำนวน
1,596 คน ร้อยละ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วนผู้เข้าใช้บริการแยกตามประเภทการเข้าใช้บริการ
ตอบค�ำถามทางอีเมล
จ�ำนวน 327 คน (7%)

บริการท�ำบัตรสมาชิก
จ�ำนวน 845 คน (17%)

เข้าใช้บริการด้วยตนเอง
จ�ำนวน 3,703 คน (76%)

จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการแยกตามช่วงเวลาเข้าใช้บริการ (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2560
1,400
จ�ำนวนผู้ใช้บริการ (คน)

1,200

1,268

1,000
800
600
400
200
0

312

232

ไตรมาส 1

301
123

120

เข้าใช้บริการด้วยตนเอง

48

1,274

1,161

ไตรมาส 2
บริการท�ำบัตรสมาชิก

84
ไตรมาส 3

ไตรมาส

บริการตอบค�ำถามทางอีเมล

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Annual Report BSTI 2017

รายงานประจ�ำปี 2560

4.2.2 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ผลการให้บริการปีงบประมาณ 2560 มีจ�ำนวน 5,717 เรื่อง แบ่งเป็น แนะน�ำการใช้ห้องสมุดและช่วยค้นคว้า
จ�ำนวน 2,447 เรื่อง บริการตอบค�ำถามทางอีเมล จ�ำนวน 1,364 เรื่อง บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มน�ำหรับบุคลากร วศ.
(Fast Document Delivery Services: FDDS) จ�ำนวน 757 เรื่อง บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคคลภายนอก
(Document Delivery Services: DDS) จ�ำนวน 492 เรื่อง บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำนวน 412 เรื่อง และ
บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคลากร วศ. จากหน่วยงานภายนอก (Interlibrary Loan Document Delivery
Services: Ill_DDS) จ�ำนวน 245 เรื่อง
ผลการให้บริการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 (เรื่อง)
ประเภทบริการ

ต.ค
59
แนะน�ำการใช้ห้องสมุด/ช่วยค้นคว้า 163
94
บริการตอบค�ำถามทางอีเมล
บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับ 108
บุคลากร วศ. (FDDS)
บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับ 36
บุคคลภายนอก (DDS)
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 41
บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับ 25
บุคลากร วศ. จากหน่วยงานภายนอก
(ILL_DDS)
467
รวมผลการให้บริการ

พ.ย.
59
221
132
99

ธ.ค.
59
161
126
43

ม.ค.
60
176
47
72

ก.พ.
60
229
113
149

มี.ค.
60
217
226
49

58

12

11

44

39
42

45
23

22
15

16
20

เม.ย.
60
165
67
38

พ.ค.
60
254
53
35

มิ.ย.
60
223
163
23

ก.ค.
60
190
214
73

ส.ค.
60
220
46
35

ก.ย.
รวม
60
228 2,447
83 1,364
33 757

65

15 122 63

21

22

23

492

17
24

33
36

51
24

30
7

39
6

412
245

29
7

50
16

591 410 343 571 598 354 500 538 573 360 412 5,717

จ�ำแนกตามสัดส่วนการใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการใช้บริการแนะน�ำการใช้ห้องสมุด/ช่วยค้นความมากที่สุด
จ�ำนวน 2,447 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ บริการตอบค�ำถามทางอีเมล จ�ำนวน 1,364 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24
บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคลากร วศ. จ�ำนวน 757 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
ส�ำหรับบุคคลภายนอก จ�ำนวน 492 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคลากร วศ. จากหน่วย
งานภายนอก จ�ำนวน 245 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล�ำดับ  
เมื่อเปรียบเทียบความถี่ในการใช้บริการแบ่งตามช่วงเวลา พบว่าช่วงไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560)
มีจ�ำนวนการใช้บริการ จ�ำนวน 2,023 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือช่วงไตรมาส 3 (ตุลาคม 2559 - มกราคม
2560) จ�ำนวน 1,883 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33 และช่วงไตรมาส 1 (มิถุนายน-กันยายน 2560) จ�ำนวน 1,811 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 32 การใช้บริการสูงสุดพ จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการสูงสุดในช่วงไตรมาส 3 (มิถุนายน-กันยายน 2560) จ�ำนวน
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สัดส่วนผู้เข้าใช้บริการแยกตามประเภทการเข้าใช้บริการ
บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
จ�ำนวน 412 เรื่อง (7%)

บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
ส�ำหรับบุคลากร วศ. จากหน่วย
งานภายนอก (ILL_DDS)
จ�ำนวน 245 เรื่อง (4%)

บริการตอบค�ำถามทางอีเมล
จ�ำนวน 1,364 เรื่อง (24%)

แนะน�ำการใช้ห้องสมุด/ช่วยค้นคว้า
จ�ำนวน 2,447 เรื่อง (43%)

บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
ส�ำหรับบุคลากร วศ. (FDDS)
จ�ำนวน 757 เรื่อง (13%)

บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
ส�ำหรับบุคคลภายนอก (DDS)
จ�ำนวน 492 เรื่อง (9%)

จ�ำนวนผลการให้บริการแยกตามช่วงเวลาการให้บริการ (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2560
1,000
900

865

800

861

721

จํานวนผลการใหบริการ (เรื่อง)

700
600
500
399

400

322

300
200

506

459

246
147

271
170

117

100

105

95

87

129

164
53

0
ไตรมาส 1

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
ส�ำหรับบุคลากร วศ. (FDDS)

50

ไตรมาส 2
ยืมคืน

แนะนําหองสมุด

DDS

FDDS

ไตรมาส 3
ill_DSS

แนะน�ำการใช้ห้องสมุด/ช่วยค้นคว้า

บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับ
บุคลากร วศ. จากหน่วยงานภายนอก
(ILL_DDS)

email

บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
ส�ำหรับบุคคลภายนอก (DDS)
บริการตอบค�ำถามทางอีเมล
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1,659 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.3 สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
1) เอกสารมาตรฐานที่มีการใช้บริการปีงบประมาณ 2560 มีจ�ำนวน 5,172 เรื่อง โดยมีจ�ำนวนเอกสาร
มาตราฐานที่ถูกใช้มากที่สุดจ�ำนวน 10 อันดับ ดังนี้
ล�ำดับที่

ชื่อเอกสาร

จ�ำนวนเรื่อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ASTM
AOAC
AOCS
TAPPI
JIS
COMPENDIUM
ISO
AWWA
DIN
AATCC

3,770
328
267
253
106
77
64
46
33
29

2) รายการหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับ (จากฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) ดังนี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขเรียกหนังสือ

ชื่อหนังสือ

425 ท 532 2555 ทีเด็ดพิชิต Grammar / Postgrad team.
543.85 SPA 2nd ed. Gas chromatography and mass spectrometry : a practical guide /
O. David Sparkman, Zelda E. Penton,Fu
006.68 น 792 2556 คู่มือใช้งาน & แต่งภาพให้สวย PHOTOSHOP CS6 / เนรมิต แผ่นทอง.
668.14 DAV 7th ed. Synthetic detergents / A. S. Davidsohn and B. Milwidsky
548.83 JEN Ref. Introduction to X-ray powder diffractometry / Ron Jenkins,
Robert L. Snyder.
667.0287 ร 114 วิธีการทดสอบความคงทนของสีบนวัสดุสิ่งทอตามมาตรฐาน / รัตนพล
2549
มงคลรัตนาสิทธิ์
541.345 ส 42 2552 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "กระบวนการ โซล-เจล" / สุจิตรา
วงศ์เกษมจิตต์.
005.3684 ว 36
คู่มือ Excel 2003 / วิภา เพิ่มทรัพย์, ดวงพร เกี๋ยงค�ำ.
2548
540 ช 72 2550 ล 2 เคมี 2 = Chemistry 9/e / เขียน, Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง,
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย...[และคนอื่นๆ]
363.7394 ก 114 มลพิษทางน�้ำ (Water pollution) / เรียบเรียงโดย กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์.
2547
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จ�ำนวนครั้ง
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4

51

รายงานประจ�ำปี 2560

Annual Report BSTI 2017

3) รายการหนังสือที่ถูกใช้บริการมากที่สุด แยกตามประเภทสิ่งพิมพ์ (จากฐานข้อมูล VTLS) ดังนี้
ล�ำดับที่

เลขเรียกหนังสือ

1
2
3
4
5

ASTM 2016 Std.
ASTM 2015 Std.
ASTM 2017 Std.
ASTM 2014 Std.
614.84 NFPA 2014
Std.
JISf 2014 Std.

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ASTM 2013 Std.
AASHTO 35th ed.
Std.
ASTM 2009 Std.
ASTM 2012 Std.

ชื่อหนังสือ
เอกสารมาตรฐาน
Annual book of ASTM standards 2016 / ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2015 / ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2017 / ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2014 / ASTM International.
National fire codes 2014 : a compilation of NFPA codes,
standards, recommended practice and guides /
Ferrous materials & metallurgy I - II / Japanese Standards
Association.
Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International.
Standard specifications for transportation materials and
methods of sampling and testing and AASHTO
Annual book of ASTM standards 2009 / ASTM International
Annual book of ASTM standards 2012 / ASTM International.

เอกสารภาษาไทย
519.5 ศ 421 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�ำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี,
2559
ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข.
583.9593 ต 45 พันธุ์ไม้ป่าเมืองไทย / โดย เต็ม สมิตินันท์.
641.86028 ว 17 No Bake Dessert ขนมไม่อบ / วราภา (สัตยบุตร) ปองเงิน.
2553
671.7 อ 15 2533 ชุบโครเมี่ยม-ชุบทอง / โดย อนันต์ ทองมอญ
635.8 ณ 342 การเพาะเห็ดสวนครัว / ณัฐภูมิ สุดแก้ว, คมสัน หุตะแพทย์.
2555
วศ กว 102
รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องเตาเผา
คอร์เดียไรต์-มัลไลต์ / สุจินดา โชติพานิช, ลดา พันธ์สุขุมธนา
633.89028 ส 47 การท�ำสวนยางอย่างเถ้าแก่ / โดย สุรศักดิ์ สุทธิสงค์.
2550
541.395 ว 34 ปฏิกิริยาเร่ง เคมีเกี่ยวกับผิวและปิโตรเคมี / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
2547
ผู้เรียบเรียง
688.8029 น 17 เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์ / นเร ขอจิตต์เมตต์.
2550
615.321025 น 32 สมุนไพรไทยเล่ม 1 (Thai herbs) / นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย
ล1
มังคุละคุปต์.

จ�ำนวนครั้ง
3,075
1,874
593
65
57
42
28
24
22
20

8
6
5
4
3
3
3
3
3
3
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ล�ำดับที่

เลขเรียกหนังสือ

1

543 AOAC 20th
ed. Ref.
615.11 USP 37th
ed. Ref.
660.831 BEN Ref.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

615.11 BP 2014
Ref.
660.3 ECT 5th
ed. Ref.
543.3 APHA
22nd ed. Ref.
543.003 EICA
Ref.
664.06 NRC 8th
ed. Ref.
576.163 COM
5th ed. Ref.
668.903 EPST
4th ed. Ref.

รายงานประจ�ำปี 2560

ชื่อหนังสือ
เอกสารภาษาต่างประเทศ
Official methods of analysis of AOAC international ;
2016 / editor : Dr.George W. Latimer, Jr.
The United States Pharmacopeia 37th ed. The National
Formulary 32th ed. / by authority of the United
The Chemical formulary : a condensed collection of
valuable, timely, practical formulae for making
British pharmacopoeia 2014 / published on the recommendation of the Commission on Human Medicines
Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology /
executive editor : Jacqueline I. Kroschwitz.
Standard methods for the examination of water and
wastewater; 22nd ed. / prepared and published join
Encyclopedia of industrial chemical analysis / edited
by Foster Dee Snell and Clifford L. Hilton.
Food chemicals codex : 2012-2013 / by authority of the
United States Pharmacopeial Convention, prepa
Compendium of methods for the microbiological
examination of foods / editors, Yvonne Salfinger, Mary
Encyclopedia of polymer science and technology /
Herman F. Mark.

จ�ำนวนครั้ง
222
96
91
50
49
41
39
38
38
36

4.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการ
1) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการขอรับบริการท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุด (F-CD1-011) มีผู้ตอบแบบ
ประเมินจ�ำนวน 752 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.2
2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการขอรับบริการท�ำส�ำเนาเอกสาร มีผตู้ อบแบบประเมินจ�ำนวน 1,037 คน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 98.8
3) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากการการให้ บ ริ ก ารจั ด หาเอกสารฉบั บ เต็ ม ส� ำ หรั บ บุ ค คลภายนอก
(Document Delivery Services: DDS) (F-CD1-030) จ�ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 91 ราย แยกเป็นภาคเอกชน จ�ำนวน
74 ราย ภาครัฐ จ�ำนวน 10 ราย และภาคการศึกษาจ�ำนวน 3 ราย โดยผู้ใฃ้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใฃ้บริการ
เพือ่ น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ทดสอบมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาเพือ่ น�ำไปวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ วิจัยพัฒนาวิชาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 เพื่อการศึกษาค้นคว้า จ�ำนวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 9
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ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการของเจ้าหน้าทีม่ ากทีส่ ดุ
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือข้อมูลที่ท่านได้รับสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 96.2
ผลการให้บริการ ร้อยละ 95.6 และระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 94.5 รายละเอียดของการให้บริการ แสดงผลตาม
ตารางได้ดังนี้
ประเด็นการให้บริการ
1. ผลของการให้บริการ/ข้อมูลที่ได้รับ
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ระยะเวลาในการให้บริการ
4. ข้อมูลที่ท่านได้รับสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์

ระดับความพึงพอใจ จ�ำนวน (ร้อยละ)
5

4

3

2

1

ค่าเฉลี่ย
(X̅ )

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

72
(79.1)
77
(84.6)
68
(74.7)
75
(82.4)

18
(19.8)
13
(14.3)
21
(23.1)
15
(16.5)

1
(1.1)
1
(1.1)
2
(2.2)
1
(1.1)

-

-

4.78

95.6

มากที่สุด

-

-

4.84

96.7

มากที่สุด

-

-

4.73

94.5

มากที่สุด

-

-

4.81

96.2

มากที่สุด

4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคลากร วศ. (Fast Document
Delivery : FDDS) (F-CD1-030) จ�ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 245 ราย
ประเด็นการให้บริการ
1. ผลของการให้บริการ/ข้อมูลที่ได้รับ
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ระยะเวลาในการให้บริการ
4. ข้อมูลที่ท่านได้รับสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์

54

ระดับความพึงพอใจ จ�ำนวน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
(X̅ )
5
4
3
2 1
209
(85.3)
214
(87.3)
204
(83.3)
204
(83.3)

35
(14.3)
30
(12.2)
39
(15.9)
39
(15.9)

1
(0.4)
1
(0.4)
2
(0.8)
2
(0.8)

ระดับความ
พึงพอใจ

-

-

4.85

96.9

มากที่สุด

-

-

4.87

97.3

มากที่สุด

-

-

4.82

96.4

มากที่สุด

-

-

4.82

96.4

มากที่สุด
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5) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคลากร วศ. จากหน่วยงาน
ภายนอก (Interlibrary Loan Document Delivery Services: Ill_DDS) (F-CD1-030) จ�ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
89 ราย
ประเด็นการให้บริการ
1. ผลของการให้บริการ/ข้อมูลที่ได้รับ
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ระยะเวลาในการให้บริการ
4. ข้อมูลที่ท่านได้รับสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์

ระดับความพึงพอใจ จ�ำนวน (ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
(X̅ )

ระดับความ
พึงพอใจ

5

4

3

2

1

79
(88.8)
83
(93.3)
82
(92.1)
75
(84.3)

9
(10.1)
6
(6.7)
6
(6.7)
13
(14.6)

1
(1.1)
-

-

-

4.88

97.5

มากที่สุด

-

-

4.93

98.6

มากที่สุด

1
(1.1)
1
(1.1)

-

-

4.91

98.2

มากที่สุด

-

-

4.83

69.6

มากที่สุด
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ผลการด�ำเนินงาน
ตามโครงสร้าง/ภารกิจ
5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.1.1 ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในปีงบประมาณ 2560 สามารถจำ�แนก
เป็นประเภท ได้ดังนี้
ผลการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ

5
จำ�นวน

1. สารบรรณและสถิติ
1.1 รับเอกสาร-สิ่งพิมพ์ และแจกจ่าย
1.2 ร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ตอบ-เอกสารอื่นๆ และส่งออก
1.3 ลงทะเบียนหนังสือโต้ตอบรับเข้า
1.4 รับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน

เรื่อง
ฉบับ
ฉบับ
รายการ

1,785
66
117
3,810

2. งบประมาณ
2.1 จัดทำ�รายละเอียดคำ�ของบประมาณ
2.2 จัดทำ�รายละเอียดแผนการใช้จา่ ยและแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3 ดำ�เนินการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ
2.4 สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�เดือน/ประจำ�ปี
2.5 ดำ�เนินการซื้อดร๊าฟท์
2.6 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์
2.7 ดำ�เนินการ/ประสานงานเรื่องการสั่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
รายการ
รายการ
ครั้ง
ครั้ง

2
1
1
48
3
12
58

3. การพัฒนาบุคลากร
3.1 การร่วมประชุม อบรม สัมมนา
      - ในประเทศ
      - ต่างประเทศ
3.2 จัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม
3.3 การมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สท. (ในประเทศ)
3.4 การไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ในประเทศ)

ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน
ครั้ง / คน

48/205
1/2
9/283
3/301
2/30
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5.1.2 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ โดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2560 บุคลากรส�ำนักหอสมุดฯ เข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ทางวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 48 หลักสูตร ดังนี้
ตารางพัฒนาบุคลากรจำ�แนกตามหลักสูตร
ลำ�ดับ
1
2
3
4

หลักสูตร

ทักษะที่พัฒนา

ในประเทศ
30
10
3
4

ด้านบริหารจัดการ
ด้านวิชาชีพเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านจริยธรรม คุณธรรม
รวม

ต่างประเทศ
1
48

บุคลากรในแต่ละกลุม่ ฝ่าย จ�ำนวน 79 คน ได้รบั การพัฒนาทักษะในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างสมรรถนะ
ใน 4 ด้าน ดังนี้
ตารางพัฒนาบุคลากรจำ�แนกประเภทตามทักษะที่ได้รับการพัฒนา
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป (บห.)
กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง
กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ
รวม

58

จำ�นวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาแยกตามประเภท
ทักษะ (คน)
บริหาร
วิชาชีพ
เทคโนโลยีฯ จริยธรรม
จัดการ
เฉพาะ
33
5
0
1
39
8
1
2
40
8
1
1
24
3
1
1
33
6
0
0
169

30

3

5

รวม (คน)
39
50
50
29
39
207

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5.1.3 การมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สท.
ในปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้ความสนใจ ขอเยี่ยมชมดูงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง
ดังนี้
ตารางการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สท.
ครั้ง
ที่
1
2
3

วันที่

หน่วยงาน

10 พ.ย.59 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
8 ธ.ค.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28 ก.พ.60 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จ.มุกดาหาร

เรื่อง

จำ�นวน(คน)

การดำ�เนินงานและบริการห้องสมุด
การดำ�เนินงานและบริการห้องสมุด
การดำ�เนินงานและบริการห้องสมุด

116
30
155

รวม

301

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากคณะนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากคณะนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร

5.1.4 บุคลากร สท. เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในปีงบประมาณ 2560 บุคลากร สท. ได้ไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ตารางบุคลากร สท. เยี่ยมชม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ครั้งที่

ระยะเวลา

หน่วยงาน

เรื่อง

จำ�นวน (คน)

1.

21 มี.ค.60

บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น มหาชน

ทรูปลูกปัญญา

24

2.

31 ส.ค.60

สำ�นักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร การจัดการหนังสือหายากและ
การอนุรักษ์

6

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น มหาชน

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

60

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5.1.5 การจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปีงบประมาณ 2560 สท. มีการจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังนี้
ตารางการจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ครั้งที่
1
2
3

4

วันที่

หลักสูตร

จ�ำนวน
(คน)
บริษัท เดอะซัน เคมีคัล
19
จ�ำกัด กรุงเทพฯ
สถานที่จัด

23 พ.ย. 59 กิจกรรม เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
23 ธ.ค. 59 กิจกรรม เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
บริษัท นิตโต้ มาเทค
และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
จ.ชลบุรี
16 ม.ค. 60 กิจกรรม KM DAY สท.
ลานกิจกรรม
• การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ IFLA World
ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ
nd
Library and Information congress : 82 IFLA
และห้อง 322
General conference and Assembly 13-19
อาคารศึกษาเคมีปฏิบัติ
ส.ค.59 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• สัมมนาทางวิชาการประจ�ำปีของการประกาศใช้
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• การศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
และให้บริการหนังสือหายาก ณ หอสมุดปีดีพนม
ยงค์ ส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัว
เพื่อรองรับการพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ
• สัมมนาในหัวข้อนวัตกรรมสร้างองค์กรสุขภาพดี
บุคลากรมีความสุขและเก่งภาษาอังกฤษ
• สารสนเทศกับความต้องการของผู้ประกอบการ
OTOP
• ผ่าทางตันสู่ห้องสมุดดิจิทัล
• KM กับงบของ สท.
7 ก.พ. 60 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลระบบการส่งวารสารออนไลน์ ห้องประชุม ISO ชั้น 4
ส�ำหรับบรรณาธิการ
อาคารหอสมุดฯ
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ครั้งที่
5
6
7

8
9
10

11
12

62

วันที่
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หลักสูตร

10 ก.พ. 60 กิจกรรม เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3
17 มี.ค. 60 กิจกรรม เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
1 พ.ค. 60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1
• การเขียน Content ใน Facebook อย่างไรให้น่า
สนใจ
• โครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำ
ท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช
• การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 และประชุม
วิชาการเรื่องห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค
Thailand 4.0
16 พ.ค. 60 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลระบบเอกสารคุณภาพ
ISO/IEC 17065
19 พ.ค. 60 กิจกรรม เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
29 มิ.ย. 60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเขียนบทความให้ถูกหลัก SEO
การใช้งานเว็บไซต์ Intranet ของ สท.
18 ก.ค. 60 การใช้งานฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง
16 ส.ค. 60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3
หัวใจความส�ำเร็จของกิจกรรม Cops
เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ
Microsoft Word (Macro & Form Active X)
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

จ�ำนวน
(คน)
บริษัท ทีพีไอโพลีน จ�ำกัด 31
(มหาชน)
จ.สระบุรี
ณ ลานกิจกรรม
42
ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ
สถานที่จัด

ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

36

ห้องประชุม ISO ชั้น 4
อาคารหอสมุดฯ
ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

3
18

ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

31

ห้องประชุม ISO ชั้น 4
อาคารหอสมุดฯ
ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

3
52
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5.2 กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานอนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
5.2.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มี ความสมบูรณ์ สอดคล้องตามความ
ต้องการใช้ประโยชน์ และทันสมัย ส�ำหรับปีงบประมาณ 2560 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในตาราง
ตารางแสดงจำ�นวนทรัพยากรสารสนเทศ จำ�แนกตามประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย
หนังสือ
เล่ม
267
427
วารสาร
เล่ม
234
595
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม
564
บทความวารสารต่างประเทศ
เรื่อง
957
รีพริน้ ท์ (บทความวารสารจัดหาจากแหล่งสารสนเทศอืน่ ) เรื่อง
55
กฤตภาค
เรื่อง
1,240
ซีดีรอม
แผ่น
36
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
รายชื่อ
167
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
รายชื่อ
23
-

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

รวม
694
829
564
957
55
1,240
36
167
23

5.2.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่อง และ จัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ ท�ำดรรชนีสบื ค้น บันทึกข้อมูล จัดท�ำระบบฐานข้อมูลดรรชนี เพือ่ เพิม่ ศักย
าภพการเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนีไ้ ด้จดั ท�ำบัญชีรายชือ่ เอกสาร
ใหม่ประจ�ำเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-New list) รายเดือน เพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใหม่และ
สารสนเทศทันสมัย เป็นการสื่อสารกับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อ�ำนวยความสะดวก
ให้ผใู้ ช้บริการสามารถติดตามสารสนเทศทีม่ คี วามทันสมัย และเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น
บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม บริการยืม-คืน บริการส�ำเนา โดย e-New list สามารถ
เข้าถึงโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) เพือ่ อ่านข้อมูลบัญชีรายชือ่ เอกสารใหม่ทงั้
เล่ม ที่ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ใหม่ และสารสนเทศทันสมัย ได้แก่
ดรรชนีบทความจากวารสารทั้งไทยและต่างประเทศ เอกสารมาตรฐานต่างประเทศ
และกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Clipping) จากหนังสือพิมพ์ที่เข้าถึงฉบับเต็ม (Full Text) ทุกรายการ
ผูใ้ ช้บริการสามารถสมัครสมาชิกเป็นสมาชิก e-New list เพือ่ ขอรับเป็นรูปเล่ม หรือเป็นรูปเล่ม หรือเป็น e-book
ผ่าน e-mail : info@dss.go.th ส�ำหรับปีงบประมาณ 2560 มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รายละเอียดตามทีป่ รากฏ
ในตารางดังนี้
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ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบรรณานุกรม
สิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล e-Public catalog ให้เป็น
ปัจจุบัน
จัดทำ�สาระสังเขปบทความวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
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หน่วยนับ
เล่ม
เรื่อง
เรื่อง
ระเบียน

ภาษาต่างประเทศ
294
674
853

ภาษาไทย
330
1,157
1,240
2,704

รวม
624
1,831
1,240
3,557

เรื่อง

-

115

115

1,433

-

1,433

-

140

140

การเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศ
เรื่อง
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง: ฐานข้อมูลหน้าสารบัญ
(e-content) วารสารต่างประเทศ
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง: ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหาร เรื่อง
และอุตสาหกรรมเกษตร
- กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-clipping)
เรื่อง
- สิ่งพิมพ์ทั่วไป: การเชื่อมโยงข้อมูล
เล่ม/ภาพ
บรรณานุกรมกับปก สารบัญ/ดรรชนี ท้าย
เล่มในรูปดิจิทัล ให้สืบค้นผ่านเว็บไซต์/
สมาร์ทโฟน
จัดทำ�และเผยแพร่บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ประจำ� ฉบับ/ครั้ง
เดือน ผ่านเว็บไซต์และเอกสารเผยแพร่

108/1,148

232/12

1,240
1,240
365/1,733 473/2,881

232/12

5.2.3 งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมดูแลและจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวิธีการป้องกัน การซ่อมแซม เย็บเล่ม อบฆ่าเชื้อ แช่แข็ง สแกนและจัดเก็บในรูป
ดิจิทัล เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศมีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาการให้บริการ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2560 มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง
อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยนับ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย
รวม
สแกนและจัดเก็บในรูปดิจิทัล (สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) เล่ม / ภาพ 1,100/142,253
1,100/142,253
เย็บเล่ม
- ปกอ่อน
เล่ม
319
319
- เย็บรวมเล่ม
ฉบับ/เล่ม
97/20
97/20
ซ่อมแซม
เล่ม
76
76
แช่แข็ง
เล่ม
805
805
64

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Annual Report BSTI 2017

รายงานประจ�ำปี 2560

5.3 กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง
กลุม่ สารสนเทศเฉพาะทาง ท�ำหน้าทีใ่ นการจัดท�ำสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผย
แพร่สารสนเทศ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึง
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า บริการสารสนเทศวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการด�ำเนินงานมีดังนี้
5.3.1 การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
1) บริการค้นเรื่องทางวิชาการ
ช่องทางการขอรับบริการค้นเรื่อง
เป็นบริการช่วยการค้นคว้าข้อมูลตาม
ค�ำขอ ที่จัดขึ้นส�ำหรับผู้ขอรับบริการที่มาติดต่อขอรับ
ติดต่อด้วยตนเอง
บริการด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล
เอกสารที่ให้บริการ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารสาระ ติดต่อทางโทรศัพท์
สังเขป วารสารวิชาการ เอกสารภาษาไทย เอกสารสิทธิ ติดต่อทางอีเมล
บัตร เอกสารมาตรฐาน เอกสารทางการค้า ฯลฯ
รวม

จำ�นวน
(เรื่อง)
1,991
27
15
2,033

2) บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะ
เรื่องเฉพาะราย (Selective Dissemination of
Information Service : SDI) (http://siweb.dss.
go.th/sdi/)
เป็นบริการติดตามสารสนเทศทันสมัย
จากแหล่งสารสนเทศฉบับใหม่ลา่ สุดได้แก่ วารสารวิชาการ
วารสารสาระสังเขป และฐานข้อมูลต่างๆ ทีส่ ำ� นักหอสมุดฯ
บอกรับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยผูข้ อรับบริการติดตาม
สารสนเทศทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาย
ใต้หวั เรือ่ งทีค่ ดั เลือกและขอบข่ายทีผ่ ขู้ อรับบริการก�ำหนด
ในปี 2560 มีผู้ขอรับบริการ SDI จาก
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยสรุปดังนี้
ล�ำดับที่
1
2

รายการ

จ�ำนวน

จ�ำนวนผู้ขอรับบริการ SDI
19 ราย
หัวเรื่อง/ค�ำค้นที่ใช้ในการติดตาม 81 เรื่อง เช่น
- Food & Drink; Elderly drink, Coconut milk
- Chemistry; Aluminum chlorohydrate (ACH), Cleaning solvents
- Materials; Retroreflective sheeting, Paper
- Environmental; Chloride removal in wastewater
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แหล่งที่ใช้ในการติดตาม

จ�ำนวน
1. ฐานข้อมูล ScienceDirect
2. หน้าสารบัญวารสาร 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

5.3.2 เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ติดตามและเผยแพร่สารสนเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
• วารสาร
- คัดเลือกบทความ/อ่านวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำแฟ้มข้อมูล
จ�ำนวน
287 เรื่อง
   
  เฉพาะเรื่อง
- ติดประกาศบทความที่น่าสนใจ
จ�ำนวน
80
เรื่อง
• สิทธิบัตร
- อ่านวิเคราะห์และสรุปเรื่องสิทธิบัตรที่น่าสนใจ
จ�ำนวน
3
เรื่อง
• มาตรฐาน
คัดเลือกเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่น่าสนใจ
จ�ำนวน
332 เรื่อง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
2) รวบรวมและประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน
• จัดท�ำแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
จ�ำนวน
22 เรื่อง
• จัดท�ำแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
จ�ำนวน
3
เรื่อง
3) จัดท�ำฐานข้อมูลสารสนเทศเฉพาะเรื่องเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.1) ฐานข้อมูลแนะน�ำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ (Patent gallery) (http://siweb.dss.go.th/
patent/gallery/gallery_list.asp)
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เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีทนี่ า่ สนใจจากเอกสารสิทธิบตั รประเทศต่างๆ จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึง
กันยายน 2560 รวมทั้งหมด 312 เรื่อง โดยในปี 2560 ได้ด�ำเนินการ 3 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้
• สารปกป้องผิวจากแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและมีพลังงานสูง
• ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวและแก้ปวดกล้ามเนื้อ
• ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวชนิดเหลวที่หลังจากล้างออกแล้วช่วยป้องกันแดดได้
		
3.2) ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ (http://siweb.dss.go.th/article/)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความที่น่าสนใจเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคัดเลือกบทความจากวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศและจัดท�ำบทคัดย่อเป็นภาษาไทย จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูล
จนถึงกันยายน 2560 มีทั้งหมด 1,797 เรื่อง โดยในปี 2560 ได้ด�ำเนินการ 18 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้
• ผลของระบบคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 17025 ต่อประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ
ในประเทศบราซิลที่เข้าร่วมการทดสอบความช�ำนาญด้านสิ่งแวดล้อม
• คุณลักษณะของกลิ่นรสและหน้าที่ของเวย์โปรตีนบริสุทธิ์ที่ได้จากแหล่งเวย์ต่างๆ
• เครื่องดื่มเชิงหน้าที่หรือฟังชันนัลดริงก์ : กลุ่มอาหารเชิงหน้าที่ที่เกิดขึ้นใหม่ - แนวโน้มเชิงพาณิชย์
งานวิจัย และความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
• การปลดปล่อยโลหะจากเครื่องท�ำกาแฟและกาต้มน�้ำไฟฟ้า
• การวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนด้านอาหารปลอดภัยในอุตสาหกรรมฆ่าสัตว์ปีกและเนื้อ
• ออลีโอเจลหรือเจลน�้ำมันรับประทานได้ในวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
• สิ่งทอต้านแบคทีเรียจากเส้นใยฝ้ายที่ตรึงไคโตซานไว้บนเส้นใยโดยใช้น�้ำยางธรรมชาติ
• ไอศกรีมชนิดใหม่
• กราฟีน : บทปริทัศน์งานวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน
• การคิดบนฐานความเสี่ยงส�ำหรับการทดสอบทางเคมี
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3.3) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง(http://siweb.dss.go.th/compiled/)
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อเฉพาะเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยก�ำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้
หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถติดตามเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้จากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะ
เรื่อง จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2560 มีทั้งหมด 105 เรื่อง 6,978 ระเบียน โดยในปี 2560 ได้ด�ำเนินการ
22 เรื่อง 836 ระเบียน มีตัวอย่างดังนี้
• CF 84 : ข้าวเกรียบ (Crisp Rice) (41 ระเบียน)
• CF 85 : มะม่วงหิมพานต์ (Cashew nut) (33 ระเบียน)
• CF 86 : ข้าวแต๋น (Rice Cracker) (25 ระเบียน)
• CF 87 : กาว (Glue) (54 ระเบียน)
• CF 88 : มะเขือเทศ (Tomato) (54 ระเบียน)
• CF 89 : สมุนไพร : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Herbs : Products and Processing)
(104 ระเบียน)
• CF 90 : หมูยอ (Pork Sausages) (27 ระเบียน)
• CF 91 : การแปรรูปยางพารา (Rubber Processing (32 ระเบียน)
• CF 92 : ขนมจีน (Thai Rice Noodle) (44 ระเบียน)
• CF 93 : เครื่องเทศ (Spices) (33 ระเบียน)

		
3.4) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp)
		
เป็นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมข้อมูลทีน่ า่ สนใจในปัจจุบนั และเรียบเรียงให้อยูใ่ นรูปแบบทีง่ า่ ยแก่การท�ำความ
เข้าใจ เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกพร้อมใช้ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวม
เอกสารฉบับเต็มทีใ่ ช้อา้ งอิงในการเรียบเรียง โดยจัดท�ำเป็นแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (Information repackaging
file) เพื่อให้บริการติดตามเอกสารอ้างอิง ข้อมูลในฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้จนถึงกันยายน 2560 มีจ�ำนวน
43 เรื่อง โดยในปี 2560 ได้ด�ำเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้
• IR 41 : การย้อมสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ (Textile Dyeing with Natural Dyes)
• IR 42 : การแปรรูปกล้วย (Banana processing)
• IR 43 : หัตถกรรมจักสานจากกระจูด (Wicker handmade from krachut)
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3.5) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
(http://siweb.dss.go.th/standard/rachakitja/show_list_kitja.asp)
		
เป็นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีน่ า่ สนใจของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคัดเลือกจากราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา และประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป เช่น ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2560 มีทั้งหมด 3,812
เรื่อง โดยในปี 2560 ได้ด�ำเนินการ 332 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้

• การเชื่อม - รอยต่องานเชื่อมหลอมละลายในเหล็กกล้า นิกเกิล ไทเทเนียม และโลหะเจือ (ไม่รวม
การเชื่อมบีม) ระดับคุณภาพของรอยเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ (มอก. 2722-2559)
• เครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว (มอก. 2738-2559)
• แผ่นยางปูสนามฟุตซอล (มอก. 2739-2559)
• ฟองน�้ำลาเท็กซ์ส�ำหรับท�ำที่นอน (มอก. 2747-2559)
• ฟองน�้ำลาเท็กซ์ส�ำหรับท�ำหมอน (มอก. 2741-2559)
• ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและคุณภาพของน�้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2559
Bureau of Science and Technology Information
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• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตน�ำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อ
ใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2559
• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง :
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 9002
- 2559)
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�ำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐาน
สินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
		
3.6) ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th/information)
		
เป็นฐานข้อมูลรวบรวมค�ำถามจากเรื่องที่มีผู้สนใจค้นคว้าพร้อมค�ำตอบ และระบุแหล่งอ้างอิง/รายการ
เอกสารที่สืบค้นได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับบริการเอกสารฉบับเต็มของรายการเอกสารอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำ
เป็นส่วนของ “ค�ำถามนี้มีค�ำตอบ” ซึ่งเป็นการรวบรวมค�ำถาม-ค�ำตอบจากผู้ขอรับบริการ น�ำเสนอเนื้อหาค�ำตอบโดยย่อ
พร้อมระบุเอกสารที่ได้เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นต่อไป จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2560 มีทั้งหมด
1,067 เรื่อง โดยในปี 2560 ได้ด�ำเนินการ 120 เรื่อง มีตัวอย่าง ดังนี้
• เทคโนโลยี Smart Grid คืออะไร
• การหมักเนื้อสัตว์ก่อนปิ้งย่าง ป้องกันมะเร็งได้หรือไม่
• สารต้านแบคทีเรียในสบู่ฆ่าเชื้อที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่นิยมน�ำมาใช้คือ สารชนิดใด
• การย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ในถังหมักน�้ำหมักชีวภาพ ขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง
• ใยบะซอลต์ มีประโยชน์ อย่างไรบ้าง
• เปลือกแก้วมังกร มีสารส�ำคัญอะไรบ้าง
• สารกันหืน มีกี่ชนิด
• ถ่านชีวภาพ แตกต่างจาก ถ่านกัมมันต์ อย่างไร
• ประโยชน์ของชานอ้อยหรือกากอ้อย สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งซิลกิ าได้หรือไม่อย่างไร?
• ท�ำไมในอาหาร จึงต้องมีการใส่สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์
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3.7) ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง (http://siweb.dss.go.th/recycle/)
		
เป็นฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลน่าสนใจเกีย่ วกับวัสดุเหลือทิง้ เช่น เซรามิกแตก เศษแก้ว เศษกระดาษ แผ่น
ปูนใช้แล้ว ฟางข้าว ขยะพลาสติก ทั้งการใช้ประโยชน์ การคัดแยก และการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้มีการน�ำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุ
เหลือทิง้ และลดปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากวัสดุเหลือทิง้ โดยคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารสิทธิบตั ร บทความ
จากวารสาร และน�ำมาจัดท�ำบทคัดย่อ จ�ำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจนถึงกันยายน 2560 มีทงั้ หมด 363 เรือ่ ง โดยในปี 2560
ได้ด�ำเนินการ 8 เรื่อง ดังนี้
• วิธีและอุปกรณ์ส�ำหรับรีไซเคิลขยะพอลเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว
• เรซินสไตรีนิกที่มีพอลิสไตรีนรีไซเคิลเป็นส่วนผสม
• กรรมวิธีจัดการและการใช้ประโยชน์แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหิน
• วิธีจัดการผงซีเมนต์ที่เหลือทิ้งในเตาเผาปูน
• แนวทางการแปรใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยพลาสติกและการน�ำมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน – บทปริทัศน์
• ชิ้นส่วนปะการังเทียมและวิธีการท�ำ
• กระบวนการน�ำวัสดุทยี่ งั ใช้ประโยชน์ได้กลับคืนจากวัสดุเหลือทิง้ ในสถานทีก่ อ่ สร้าง และการติดตัง้ ระบบ
• วิธีแปรใช้ใหม่พลาสติก

จากการจัดท�ำฐานข้อมูลสารสนเทศเฉพาะเรื่องเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ มีจ�ำนวนข้อมูลสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
ฐานข้อมูล
จำ�นวน (เรื่อง)
1) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
2,742
2) ฐานข้อมูลบทความที่น่าสนใจ
8,449
3) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
11,250
4) ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
1,339
5) ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11,978
   (จากราชกิจจานุเบกษา)
6) ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ : คำ�ถามนี้มีคำ�ตอบ
21,626
7) ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง
2,982
รวม
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4) การจัดท�ำสาระสังเขป
4.1) จัดท�ำสาระสังเขปบทความที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศเป็นภาษา
ไทย จ�ำนวน 18 เรื่อง
4.2) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทยของบทความและเอกสารสิทธิบตั รเกีย่ วกับวัสดุเหลือทิง้ จ�ำนวน 8 เรือ่ ง
4.3) จัดท�ำสาระสังเขปภาษาไทยจากแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง จ�ำนวน 324 เรือ่ ง
5.4 กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาการให้บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
โดยให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของส�ำนักหอสมุดฯ (http://siweb.dss.go.th) บนเครือข่าย Internet และ Intranet เพื่อ
ให้ผู้ใช้บริการทั้งภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และจากภายนอกสามารถเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศ สืบค้นฐาน
ข้อมูลออนไลน์ และใช้บริการข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ ทางกลุ่มฯ จึงได้น�ำสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดท�ำให้
อยูใ่ นรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบจัดเก็บและการเข้าถึง รวมถึงการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพือ่
ให้บริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของส�ำนักหอสมุดฯ และรองรับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
อีกทัง้ พัฒนาเว็บไซต์/ ฐานข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการภายในส�ำนักหอสมุดฯ และเพือ่ สนับสนุนงานยุทธศาสตร์
ของ วศ. นอกจากนี้ยังปรับปรุงรูปแบบและการเข้าถึงสารสนเทศให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5.4.1 งานพัฒนา/ ปรับปรุงฐานข้อมูล
ในปี 2560 กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาฐานข้อมูล/ เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ของ วศ.
จ�ำนวน 1 เว็บไซต์ ดังนี้
1) เว็บไซต์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ บริการวิเคราะห์ทดสอบ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สามารถเข้าถึงได้จาก http://cm.dss.go.th
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเว็บเพจ/ โครงสร้างฐานข้อมูล/ เว็บไซต์ อีกจ�ำนวน 21 ฐาน/ เว็บไซต์ แยกตาม
ประเภทฐานข้อมูล ดังนี้
72

ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Annual Report BSTI 2017

รายงานประจ�ำปี 2560

ประเภทฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล/ เว็บไซต์
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ สท. - ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
- ฐานข้อมูล Compiled File
- ฐานข้อมูลบทคัดย่ออาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ฐานข้อมูลสิทธิบัตร
- ฐานข้อมูลมุมสิทธิบัตร (Patent File)
3. ฐานข้อมูลมาตรฐาน
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard Collection)
4. ฐานข้อมูลเครือข่าย
- เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
5. ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วศ. - ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ฐานข้อมูล e-book
- ฐานข้อมูล e-scan
6. ฐานข้อมูลแนะน�ำแหล่งข้อมูล
- ฐานข้อมูล Science Category
จากเว็บไซต์
7. ฐานข้อมูลกิจกรรมพิเศษ
- ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
8. ฐานข้อมูลเพือ่ สนับสนุนภารกิจของ วศ. - ฐานข้อมูลระบบงานพัฒนาบุคลากรของ สท.
- ฐานข้อมูลระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
- ฐานข้อมูลระบบเอกสารคุณภาพ วศ.
- ฐานข้อมูลระบบบันทึกข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
- เว็บไซต์ Intranet สท.
- ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
- เว็บไซต์ KM วศ.
- เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว
- เว็บไซต์ Science eBook
5.4.2 งานบริการ/ งานตามภารกิจ
กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้
		
1) บริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย
1.1) การเข้าถึงบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ (http://siweb.dss.go.th) 100,593 ราย
1.2) การเข้าถึงบริการฐานข้อมูลออนไลน์/ e-book
18,320 ราย
1.3) เผยแพร่รายชื่อเอกสารใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
12 ครั้ง
1.4) ปรับปรุงและน�ำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง
443 เรื่อง
1.5) ปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างเว็บไซต์
428 ครั้ง
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2) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
2.1) เพิ่มข้อมูล/ ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
เผยแพร่สารสนเทศทันสมัยผ่านเว็บไซต์
570 เรื่อง
      เพิ่มข้อมูล/ ค�ำส�ำคัญในฐานข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
          บทความวิทยุกระจายเสียง
12 เรื่อง
          บทความ สาระน่ารู้
14 เรื่อง
          บทความวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
51 เรื่อง
2.2) จัดท�ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล e-book/ e-journal
3,070 เล่ม
2.3) จัดเตรียมไฟล์ e-book เพื่อให้บริการบน Science eBook Application 293 เล่ม
3) งานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร วศ. และ สท. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 ครั้ง
3.1) การใช้งานฐานข้อมูลระบบการส่ง วารสารออนไลน์ส�ำหรับบรรณาธิการ
3.2) การใช้งานฐานข้อมูลระบบเอกสารคุณภาพ ISO/IEC 17065
3.3) การใช้งานฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
5.5 กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ
กลุม่ ส่งเสริมสารสนเทศมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มกี ารน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา การผลิต การแก้ไขปัญหา การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยจัดให้มีระบบ
บริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนด้านวิเคราะห์ทดสอบ การศึกษาค้นคว้า การวิจัยพัฒนาวิชาการ
และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและแหล่งบริการด้านสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ พร้อมทั้งบูรณาการ
เครือข่ายภายใต้ศนู ย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละ
บริการของหน่วยงานตามประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ในปี 2560 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
5.5.1 ด้านการบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ
ห้องสมุดได้จัดบริการต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศและแหล่ง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีบริการต่างๆ ในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science
& Technology Information One Stop Service ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบค�ำถามและ
แนะน�ำบริการห้องสมุด บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ โดยมีสถิติการให้บริการดังนี้
1) ผู้ใช้บริการส�ำนักหอสมุด
จ�ำนวน
3,703 ราย
ภาคเอกชน
จ�ำนวน
1,755 ราย
ภาครัฐ
จ�ำนวน
1,124 ราย
ภาคการศึกษา
จ�ำนวน
272 ราย
ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน
552 ราย
2) การสมัครสมาชิกใหม่
จ�ำนวน
845 ราย
ภาคเอกชน
จ�ำนวน
510 ราย
ภาครัฐ
จ�ำนวน
149 ราย
ภาคการศึกษา
จ�ำนวน
145 ราย
ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน
41
ราย
3) จ�ำนวนการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 412 รายการ
4) จ�ำนวนการให้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคคลภายนอก จ�ำนวน 91 ราย จ�ำนวน 492 เรื่อง
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5) จ�ำนวนการให้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคคากร วศ.  จ�ำนวน 245 ราย จ�ำนวน 757 เรื่อง
6) จ�ำนวนการให้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มส�ำหรับบุคคากร วศ. กรณีจัดหาจากหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน
89 ราย จ�ำนวน 245 เรื่อง
5.5.2 ด้านการส่งเสริมให้มีการน�ำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
1) การจัดกิจกรรม “ถวายร�ำลึกพ่อหลวง ดอกไม้จนั ทร์ ท�ำจากใจ” ในโครงการร่วมใจถวายความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยเชิญชวน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมท�ำดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพฯ ในเดือนตุลาคม 2560 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีบุคลากร วศ. และผู้ใช้บริการส�ำนักหอสมุดฯ เข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 400 คน และร่วมท�ำดอกไม้จันทน์ ประกอบด้วย ดอกแก้ว ดอกกุหลาบและดอกดารารัตน์ จ�ำนวน 13,800 ดอก
2) การจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2560 ภายแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตาม
รอยพ่อ สานต่อที่พ่อท�ำ” โดยส�ำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเทียน กิจกรรมหนังสือน่าอ่านส�ำหรับเด็กและ
เยาวชน กิจกรรมภาพวาดระบายสี และกิจกรรมประดิษฐ์โบว์สีด�ำเพื่อติดถวายอาลัย
3) กิจกรรมฟืน้ ฟูนำ�้ ท่วมห้องสมุดของโรงเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วม ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560
โดยร่วมกับเครือข่าย ศปว. ในการรับบริจาคหนังสือเพือ่ น�ำไปมอบให้โรงเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์นำ�้ ท่วมใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 11 โรงเรียน และร่วมฟื้นฟูปรับปรุงห้องสมุดศูนย์การเรียน ตชด. 1 แห่ง
4) นิทรรศการ “Kick Off ห้องสมุดสีเขียว” ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ณ ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์
ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นการได้บูรณาการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.5.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บริการ
1) น�ำเสนอผลงานความร่วมมือและกิจกรรม ศูนย์ประสานงานสารนิเทศและเทคโนโลยี (ศปว.) ในการประชุม
วิชาการสมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ (International Federation of Library Association and Institution :
IFLA) ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม Hala Stulecia Centennial Hall, Wytawowa สาธารณรัฐ
โปแลนด์
2) ร่วมจัดกิจกรรม กับ วศ. และเผยแพร่บริการ สท. ในวาระต่างๆ
2.1) เผยแพร่กิจกรรมนิทรรศการ ข้อมูลข่าวสาร สท. ผ่าน Social Media (Facebook/Line/emailX
จ�ำนวน 24 ครั้ง
2.2) เผยแพร่กิจกรรมนิทรรศการ ข้อมูลข่าวสาร สท. (ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์) จ�ำนวน 6 ครั้ง
2.3) ร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม สท. จ�ำนวน 6 ครั้ง
2.4) ประชาสัมพันธ์แนะน�ำสารสนเทศที่น่าสนใจและหนังสือใหม่ (บอร์ดชั้น 1) จ�ำนวน 4 ครั้ง
5.5.4 บูรณาการเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ปัจจุบันมี
สมาชิกทั้งสิ้นจ�ำนวน 30 หน่วยงาน ซึ่งมาจากส่วนราชการที่มีฐานะเป็นหน่วยราชการอิสระขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรี
(1 แห่ง) องค์กรของรัฐที่เป็นหน่วยงานอิสระ (1 แห่ง) สถาบันอุดมศึกษา (4 แห่ง) หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (15 แห่ง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (1 แห่ง)/กระทรวงอุตสาหกรรม (2 แห่ง) กระทรวง
พาณิชย์ (1 แห่ง) กระทรวงพลังงาน (1 แห่ง) หน่วยงานภาคเอกชน (2 แห่ง) และ สมาคมวิชาชีพเฉพาะ (2 แห่ง) มีผล
การด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในปีงบประมาณ 2560 มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
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1) การจัดประชุมคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
มีการจัดประชุม คณะท�ำงาน ศปว. 2 ครั้ง และคณะท�ำงานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. 1 ครั้ง ดังนี้
1.1) จัดประชุมคณะท�ำงาน ศปว. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เพื่อผลักดันการสร้าง
ความร่วมมือการบริการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างสมาชิกเครือข่าย ศปว.
1.2) จัดประชุมคณะท�ำงาน ศปว. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อสรุปผลการด�ำเนิน
งาน ศปว. ประจ�ำปี
1.3) จัดประชุมคณะท�ำงานพัฒนาเว็บไซต์ ศปว. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อพัฒนา
รูปแบบและโครงสร้างเว็บไซต์ ศปว.
2) จัดเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน จ�ำนวน 1 ครั้ง
คณะท�ำงาน ศปว. ได้น�ำสมาชิกและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และอาคาร
Space Inspirium ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ต�ำบลทุง่ สุขลา อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างสมาชิก ศปว. และให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริม
สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 1 ครั้ง
คณะท�ำงาน ศปว. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล
ความรู้ งานวิจัย” เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ จ�ำนวนมากและสมาชิก ศปว. ร่วมออก
บูธแนะน�ำบริการสารสนเทศการเข้าถึงสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย
ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงานของ ศปว.

ประชุมคณะท�ำงาน ศปว.ฯ ประจ�ำปี

เยี่ยมชมกิจการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สอทภ. จังหวัดชลบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย”
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จัดแสดงข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจ
ดู ศึกษาค้นคว้า ณ “ศูนย์การเรียนรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” ชัน้ 1อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์
ดร. ตั้ว ลพานุกรม และ ชั้น 5 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
6.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
วศ. ได้จดั สรรงบประมาณในการปรับปรุงการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารฯ โดยจัดท�ำห้องไว้ให้บริการประชาชนเข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารฯ ในชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” จัดแสดงข้อมูล
ข่าวสารตาม พรบ. และแบบค�ำร้องขอใช้บริการต่างๆ พร้อมทั้งจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ประชุมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับการสืบค้นข้อมูล ไว้ให้บริการแก่ประชาชนในศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ไว้อย่าง
ครบถ้วน
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6.2 พัฒนาความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการแก่บุคลากร วศ.
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นางกุหลาบ เลขาข�ำ  บรรณารักษ์ช�ำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการประจ�ำปีของการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อการอภิปรายเรือ่ ง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการสร้าง
ความโปร่งใสภาครัฐ” จัดโดย สาํ นักงานคณะกรรมการขอ มูลข่าวสารของราชการ เพือ่ รับทราบนโยบายและผลการดาํ เนิน
งาน รวมถึงประเด็นที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขา วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และร่วม
งานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ไดบังเกิดผลดี
ยิ่งเปนที่ประจักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
งานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2560 ในครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีข้าราชการของหน่วยงานคือ นางสาว
เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั กิ าร ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบั มอบ
เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจ�ำปี 2559 จากนายออมสิน
ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี

6.3 พัฒนาการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.3.1 จัดระบบการบริการข้อมูลข่าวสารฯ ในรูปสือ่ สิง่ พิมพ์ โดยรวบรวมเอกสารและข้อมูลตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 เช่นมาตรา 9 (8) ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.
1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างปี 2560 รวมทั้ง
เอกสารเผยแพร่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเข้าแฟ้มข้อมูล แสดงตัวเล่ม มีดัชนีรายการข้อมูลประจ�ำแฟ้ม จ�ำนวน
85 เรื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูสืบค้นได้อย่างสะดวก
6.3.2 น�ำข้อมูลข่าวสารฯ ให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลข้อมูลเกี่ยว
กับหน่วยงาน การบริหารงาน กฎระเบียบ ค�ำสั่ง ผ่านเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th ประกาศ
ประกวดราคา สอบราคา สรุปผลการด�ำเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 จ�ำนวน 85 เรือ่ ง
และผลการด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.4 ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
1) ติดต่อขอรับข้อมูลด้วยตนเอง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2) ติดต่อขอรับบริการทางไปรษณีย์
3) ส่งค�ำขอรับบริการทางโทรศัพท์ / โทรสาร (กรณีขอ้ มูลทีข่ อมีจำ� นวนไม่มาก)
4) ส่งค�ำขอรับบริการทางอีเมล
5) ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ที่ต้องการได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ http://www.dss.go.th
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6.5 ผลการให้บริการ
มีผู้มาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. แนะน�ำตอบค�ำถามให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
ศูนย์ราชการสะดวก วศ. 7,560 ครั้ง ทางอีเมล 116 ครั้ง ผู้เข้าชมเว็บไซต์ http://www.dss.go.th จ�ำนวน 137,249 ราย
6.6 สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร วศ.
ศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ : 0 2201 7255 โทรสาร : 0 2201 7265 อีเมล: info@dss.go.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
โทรศัพท์ : 0 2201 7097 โทรสาร : 0 2201 70975 อีเมล: pr@dss.go.th

Bureau of Science and Technology Information
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การด�ำเนินงานในระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015
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7

7.1 ความเป็นมา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ด�ำเนินกิจกรรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2015 ร่วมกัน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย
7.1.1 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)
		 ขอบข่าย : การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.2 ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)
		 ขอบข่าย : การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและฟิสิกส์
7.1.3 ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)
		 ขอบข่าย : การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
7.1.4 ส�ำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
		 ขอบข่าย : การบริการรับ-ส่งตัวอย่างและรายงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ยื่นขอการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในปี 2559 และได้รับการรับรอง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
7.2 ผลการด�ำเนินงานของ สท. ขอบข่าย : การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด�ำเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001 ในขอบข่าย : การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายของ วศ.
ไปพร้อมๆ กับอีก 3 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น โดยมีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน ดังนี้
7.2.1 ผู้รับผิดชอบระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค�ำสั่ง สท. ที่ 14/2560)
7.2.2 คณะท�ำงานบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค�ำสั่ง สท. ที่ 13/2560)
7.3 นโยบายคุณภาพ
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ประกาศนโยบายคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(วศ.) ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ร่วมกันทั้ง
4 หน่วยงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของ วศ. ดังนี้
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7.4 การด�ำเนินงานตามผังภารกิจหลัก
เพื่อให้การบริหารงานของ สท. เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สท.ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของ วศ. โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. วัตถุประสงค์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (คู่มือคุณภาพ : Q-CD0-002 เรื่อง :
วัตถุประสงค์คุณภาพ ฉบับที่/แก้ไขครั้งที่ : 2/00  วันที่บังคับใช้ : 28 ธันวาคม 2559)
การวัดความส�ำเร็จแบ่งเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้
- จ�ำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ำไปใช้ประโยชน์
   เป้าหมาย 101,000 เรื่อง/ปี
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการสารสนเทศ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่วนที่ 2. วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถา่ ยทอดวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพไปยังผูท้ เี่ กีย่ วข้องในระดับต่างๆ โดยก�ำหนดเป้าหมาย
ในแต่ละกระบวนงานไว้ในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในหัวข้อวัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนงาน
นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำแผนการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อให้สามารถด�ำเนิน
งานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คุณภาพของ สท. และท�ำให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ โดยก�ำหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาติดตามผล เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการและตรวจสอบความส�ำเร็จ
ของงานในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่
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1) กิจกรรมบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.)
2) กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบโดย กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ (กท.)
3) กิจกรรมจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบโดย กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ (กท.)
4) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบโดย กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ (กท.)
5) กิจกรรมบริการ (บริการห้องสมุด และบริการสารสนเทศ) รับผิดชอบโดย กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ (สร.)
   และกลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง (สพ.)
6) กิจกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโดย กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (สอ.)
7.5 การควบคุมเอกสารและข้อมูล
ปัจจุบันการควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของ วศ.
จัดเก็บและสืบค้นผ่านออนไลน์ในระบบอินทราเน็ต ในชื่อว่าฐานข้อมูลระบบเอกสารคุณภาพ ที่เว็บไซต์ : http://siweb.
dss.go.th/iso2015 ช่วยให้ผู้ใช้เอกสารทั้ง 4 หน่วยงาน สามารถเข้าถึงเอกสารคุณภาพได้สะดวกรวดเร็วและเป็นฉบับ
ปัจจุบนั ในส่วนของ สท. มีการก�ำหนดเอกสารคุณภาพส�ำหรับใช้งานใน สท. นอกเหนือจากเอกสารคุณภาพของส่วนกลาง
ที่ใช้งานร่วมกันแล้วและสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th/iso2015/  ดังนี้
1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 8 รายการ
2) วิธีปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 14 รายการ
3) แบบ
จ�ำนวน 27 รายการ
4) เอกสารสนับสนุน
จ�ำนวน 2 รายการ
5) คู่มือปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 10 รายการ
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7.6 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
วศ. ได้แต่งตั้ง คณะท�ำงานบริหารโปรแกรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 (ค�ำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ที่ 4/2559) บริหารโปรแกรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในภายในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015 และจัดท�ำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจ�ำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 23–31 มกราคม 2560
โดยมีก�ำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ของ สท. ในวันที่ 24 มกราคม 2560
ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สท. พบความไม่สอดคล้อง หรือ NC หรือ CAR จ�ำนวน 3 เรื่อง และโอกาส
ในการปรับปรุง หรือ OFI จ�ำนวน 5 เรื่อง
ทัง้ นี้ สท. ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์สาเหตุ และก�ำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมด�ำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ�ำ 
้ เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งนับว่าการตรวจติดตามฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นอย่างมาก สามารถใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงการด�ำเนินงานในระบบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการตรวจประเมิน : Surveillance 1 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560
7.7 ข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการรับข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
ตลอดทัง้ ปี โดยมีกล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ณ เคาน์เตอร์บริการ ชัน้ 1, 2, 5, 6 และมีการน�ำข้อข้อเสนอแนะ/ข้อคิด
เห็นต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)ไม่พบข้อ
ร้องเรียนใดๆ มีข้อเสนอแนะ 3 รายการ แนะน�ำหนังสือใหม่ 17 รายการ และชมเชย 26 รายการ รวมทั้งสิ้น 46 รายการ
นอกจากนีย้ งั ได้ทำ� การส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการโดยจัดท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผูร้ บั
บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ในส่วนงานบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยท�ำการส�ำรวจ ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ ในปี 2560 ได้ทำ� การส�ำรวจระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559
-วันที่ 25 มีนาคม 2560 และระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-วันที่ 25 กันยายน 2560 ผลการส�ำรวจจากแบบสอบถามจ�ำนวน
220 ฉบับ จากจ�ำนวนที่แจกทั้งสิ้น 227 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.92 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.29 จ�ำแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้ดังนี้
1) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 (ร้อยละ 93.66)
2) ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
พอใจมากที่สุด มีคา่ เฉลีย่ 4.56 (ร้อยละ 91.11)
3) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พอใจมากที่สุด มีคา่ เฉลีย่ 4.52 (ร้อยละ 90.43)
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
พอใจมากที่สุด มีคา่ เฉลีย่ 4.32 (ร้อยละ 86.48)
5) ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พอใจมาก
มีคา่ เฉลีย่ 4.24 (ร้อยละ 84.79)
ทั้งนี้ สท. ได้น�ำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการท�ำงานอย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถจัดบริการได้ตรงตามความต้องการ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว
และความพึงพอใจ บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ก�ำหนดไว้
7.8 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001 ของกรมวิยาศาสตร์บริการ 1 ครั้ง / ปี โดยปีงบประมาณ 2560 มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 2-1 / 2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร
ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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7.9 การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ระหว่างวันที่
25-27 เมษายน 2560 ซึ่งส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมิน จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขอบข่าย : การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2560 การตรวจประเมินในครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้ตรวจประเมินตามเกณฑ์
การตรวจประเมินและเอกสารอ้างอิงทีใ่ ช้ รวมทัง้ ได้สมุ่ ตรวจการด�ำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผปู้ ฏิบตั งิ าน ดูการปฏิบตั งิ าน
จริง และบันทึกต่างๆ โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ สท.ไม่พบข้อบกพร่อง และไม่มีข้อสังเกต (Observations) และ
โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) ใดๆ
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2560 ณ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

7.10 การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
จากความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ของผูบ้ ริหารและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการทัง้ 4 ส�ำนัก ในการด�ำเนินงานตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพให้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ท�ำให้กรมวิทยาศาสตร์บริการยังคงรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรองระบบบริหารงาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อย่างต่อเนื่อง
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ใบรับรองเลขที่ QMS 04020/879
ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีผลถึง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562
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รายนามคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2560
1. นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
2. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
3. นางสาวอัคริมา บุญอยู่
4. นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
5. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
6. นางสาวปุณณภา เอี่ยมนอก
7. นางสาวรุ่งทิวา กมลรัตน์
8. นางสาวเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์

ที่ปรึกษา
ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
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ดาวน์โหลด e-Book รายงานประจ�ำปี 2560
ทางเว็บไซต์ http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_other/report_bsti_2560.pdf
หรือ
สแกน QR CODE ที่นี่

https://goo.gl/ngF5iz
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