
 

 
เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล  กลุมบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : นางปภาดา นอยคํายาง        ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอัญชลี ตุมทอง         ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร :  โครงการสัมมนาทางวิชาการ : เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง “การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเชิงสรางสรรค : การจัดการสมดุลระหวางเอกสารทรงคุณคากับเทคโนโลยีสมัยใหม” 
วันเดือนป : วันเสารท่ี 19 ธันวาคม 2558      เวลา : 08.30-16.30 น. 

สถานท่ีจัด :  โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

หนวยงานผูจัด :  จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คาใชจาย ไมมี    มี จํานวน.....บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ แผนดิน เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ไดรับ   ไมไดรบั  เนื่องจาก...........................................................................                         
ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 
 
หัวขอ “เอกสารทรงคุณคา คลังแหงปญญาไทย” โดย ศ.ดร. นิยะดา เหลาสุนทร (ราชบัณฑิต) ศาสตราจารยสาขาวรรณคดี
ไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย   

 
 
            วิทยากรไดเลาประสบการณจากการใชหนังสือเกาท่ีมีคุณคา การนําเอาหนังสือเกาไปใชประโยชน ในเรื่องการแกไข
ปญหาการศึกษาการสอนภาษาไทยของประเทศ และยกตัวอยางหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในยุคกอน เชน หนังสือจินดามณี 
ประถม ก กา  ประถมมาลา และผลงานแบบเรียนภาษาไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ซ่ึงถือวาเปน
แบบเรียนการสอนภาษาไทยท่ีดีท่ีสุด หนังสือสยามไวยากรณ (มี 3 เลม) เปนชวงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง หนังสือ
แบบเรียนท่ีเกิดหลังสยามไวยากรณ มีแบบเรียนใหมชื่อ ดรุณศึกษา หนังสือวัดเกาะ เม่ือรวบรวมองคความรูท้ังหมดจากหนังสือ
เกาเหลานี้ จะเกิดความรูวา ภาษาไทยท่ีสอนกันท่ีเปนมาตรฐานตั้งแตดั้งเดิมนั้น มี 6 หัวขอ คือ 1. พยัญชนะ 2. สระ  
3. วรรณยุกต 4. มาตราตัวสะกด 5. อักษรควบกล้ํา  อักษรนํา และ 6. การผันวรรณยุกต ซ่ึงความรูเหลานี้อาจารยผูสอน
ภาษาไทยในปจจุบัน ไมไดนําเอามาใชประโยชนในการเรียนการสอนท้ังรูปแบบการสอนภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก  
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1+%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%B2+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1+%E0%B8%A1%E0%B8%B2+%E0%B8%A5%E0%B8%B2&espv=2&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjdg_jUm-zJAhUGGo4KHZe3AAkQsAQIGQ


หัวขอ “เทคโนโลยีสมัยใหมกับระบบจัดการและใหบริการเอกสาร” โดย รองศาสตราจารย ยนื ภูวรวรรณ ท่ีปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
     วิทยากร กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงชีวิตท่ีมาจาก Digital ไดแก  
• Smart city เมืองคุณภาพการบริการท่ีดี 
• คุณภาพชีวิต Smart life 
• วิธีทํางานเปลี่ยนไป 
• การเคลื่อนยายถ่ินฐาน 
• รูปแบบความรับผิดชอบและความเสี่ยงเปลี่ยน 
• เชื่อมโลก ทุกคนเปน Global citizen 
 
การปรับเปลี่ยนเขาสู Smart ผูคนเคลื่อนยายมาสูสังคมเมืองท่ีตองการบริการท่ีดี คุณภาพชีวิตดี มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
อยางมาก การพัฒนาสูระบบเศรษกิจใหมท่ีพ่ึงพาดิจิทัล 
 

3 ส่ิงท่ี Digital ตองใหความสําคัญ 

1.IoT (Internet of Things) หมายถึง เทคโนโลยี หรือ สิ่งท่ีกอใหเกิด การบูรณาการขอมูลในโลกความจริง และ 
บริการเขากับเทคโนโลยีเครือขาย ปจจุบันเพ่ือการเชื่อมตอ สื่อสาร กับสิ่งของ devices และphysical objects   
2. Cloud Computing 
3. Big Data : Big Analytics  (ทุกคนเปนคนชวยสรางขอมูล) ธุรกิจใชขอมูลจํานวนมากในการ Predictive modeling, 
Accurate foresight   คุณคาของความรู การสรางความรู เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ  
 
บทบาทของนักสารสนเทศ 

- ตองปรับตัว เรียนรูวิธีการจัดการ เอกสารใหม จัดโครงสรางพ้ืนฐานใหม 
- ใชเทคโนโลยีชวยจัดการ 
- วิธีการทํางาน การไหลของเอกสารการจัดเก็บ การจัดการ 
- รูปแบบการบริการแบบอิเล็กทรอนกิส 
- กาวสู DMS –Digital Management System 

ทําไมตองดิจิทัล จากตนฉบับ?  ทําไมตองทํา Digital Archives?   
Digital Archives:  ทําใหประวัติศาสตรมีชีวิต “Live” 
การศึกษาหรือการเรียนรู การทําวิจัย ควรไดขอมูลจากตนฉบับ (Primary Sources) 
• บางครั้งจากหนังสือท่ีมาเขียนตอ ไดขอมูลไมเพียงพอ หรือนาเชื่อถือ 
– หนังสือท่ีเขียนข้ึนใหมมักมาสรุป หรือมีการใสความคิดเห็น summaries 



– การเรียนรูเปนแบบ passive ถาไดคนควาจะไดขอมูลท่ีนาตื่นเตนกวา 
– เปนการสงเสริมการเรียนรูท่ีดี 
 
เทคโนโลยีการจัดเก็บสารสนเทศ 

 
 
รูปแบบการจัดการเอกสารดิจิทัล 

 

          สรุป บทบาทการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ของนักสารสนเทศ ไดเปลี่ยนจากเดิม หนาท่ีสําคัญท่ีจะตองรักษาเอกสาร 
หนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทรงคุณคาของชาติ ของหนวยงานไวใหเกิดประโยชนตอไป เพ่ือใหชนรุนหลังไดศึกษา คนควาหา
ความรู หรือใชประโยชนทางดานสรางสรรคตอยอดกันตอๆไป การศึกษาคนควาจากแหลงความรูปฐมภูมิ มีความสําคัญยิ่ง 
การศึกษาทางประวัติศาสตร โบราณคดี จําเปนตองศึกษาขอมูล จากแหลงทรัพยากรปฐมภูมิ เพราะจะไดตรง ถูกตองมากท่ีสุด 
มากกวาท่ีจะมาหาจากแหลงทุติยภูมิ ท่ีมีคนนํามาเขียนตอ เลาเรื่องราว หรือ บอกตอๆกันมา ดังนั้นการจัดการทรัพยากรปฐมภูมิ 
เอกสาร หนังสือเกา จารึก สมุดขอย เอกสารสําคัญ หนังสือสัญญา เอกสารหายาก ดวยเทคโนโลยี จึงมีความจําเปน มี
ความสําคัญและมีประโยชน เพราะเทคโนโลยีชวยรักษาคุณคาใหยืนยาว อีกท้ังยังทําใหเกิดการเผยแพรการเขาถึง  
การเรียกใชไดงาย มีประโยชนในการศึกษาคนควาไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ ในปจจุบัน การสรางทรัพยากรสารสนเทศ
สมัยใหม มักอยูในรูปวัตถุดิจิทัล Digital objects การจัดการทรัพยากรวัตถุดิจิทัลสมัยใหมจึงมีความสําคัญ ท่ีนักสารสนเทศตอง
เรียนรูและทําความเขาใจ ตองสามารถจัดการอยางสรางสรรคได  
 
การเสวนาเรื่อง “การจัดการสมดุลระหวางเอกสารทรงคุณคากับเทคโนโลยีสมัยใหม” 
โดย คุณนัยนา  แยมสาขา ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ อาจารย พุฒ วีระประเสริฐ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารยพิเศษคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณกนกอร  ศักดาเดช  ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ 
ผูดําเนินรายการ : อาจารย ดร.อุเทน  วงศสถิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

 
 
             กลาวถึง บทบาทขององคกรในการจัดทําสารสนเทศดิจิทัลท้ัง 3  หนวยงาน คือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
หอสมุดแหงชาติ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             
ประโยชนท่ีไดรับ 
       ไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการหนังสือเอกสารเกาท่ีมีคุณคา และความรูเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชงานในองคกร 
 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
ผูรายงาน....................................................... 

(นางปภาดา นอยคํายาง) 
 

ผูรายงาน....................................................... 
(นางสาวอัญชลี ตุมทอง) 
วันท่ี 23 ธันาคม 2558 

 
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
..................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
 



ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   


