
โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



ก าหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. นายกสมาคมจดหมายเหตุไทยกล่าวรายงาน 
๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ประธาน) กล่าวเปิดงาน 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. มอบของท่ีระลึกขอบคุณวิทยากร, ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
 
๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง สารสนเทศ : รากฐานของความรู้และการพัฒนา 
                                 โดย ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
                                 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร 
 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปราย เรื่อง การแสวงหา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลในสังคมสารสนเทศ     
                                 โดย   
                                 - นายวีระ ธีรภัทร นักเขียน นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรรายการโทรทัศน์ 
                                 - นางสาวนวพร เรืองสกุล อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินและ
หน่วยงาน             
                                 ต่าง ๆ และนักเขียนหลากหลายแนว 
ด าเนินรายการโดย   นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐ น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๒ สมาคมจดหมายเหตุไทย  
                                - รายงานการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

               - รับรองสมาชิก รายงานสถานะการเงิน  

                                - การคัดเลือกผู้สอบบัญช ี
                                - การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ 
                                   (วาระกันยายน ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๔) 
                                   โดย คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย 
 
๑๓.๔๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง จดหมายเหตุกับการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
                                  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย  
                                  คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น. การบรรยาย เรื่อง การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล  
                                  โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจาร ี   ท่ีปรึกษาด้านการวางระบบ 
                                  สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
 



ก าหนดการ 
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. อภิปรายค านิยามของค าว่า Data, Big Data, Records และ Archives 
                                 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย 
                                 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. Workshop ท ากิจกรรมกลุ่ม โดยคณาจารย์ 
 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
๑๐.๕๐ – ๑๒.๐๐ อภิปรายการประเมินคุณค่า : หลักการ กระบวนงาน กรณีศึกษา 
                             โดย ดร.นยา สุจฉายา  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ 
                             สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ 
                             สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อภิปรายการให้บริการจดหมายเหตุ 
                                - กฎหมายเรื่องการเข้าถึงเอกสารและการรักษาความเป็นส่วนตัว  
                                  โดย ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
                                  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                               - ความจริงแท้ (authenticity) ของเอกสาร  
                                  โดย ดร.วราภรณ ์พูลสถิติวัฒน ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก  
                                  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                               - การรวบรวมความรู้ (crowdsourcing)  
                                  โดย ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ 
                                  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                                  และ ดร.นยา สุจฉายา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
                                  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น. สรุปโดยคณาจารย ์  
๑๖.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. Session แลกเปลี่ยน 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมประชุม 



ปาฐกถาพิเศษเรื่อง   “สารสนเทศ : รากฐานของความรู้และการพัฒนา” 
 โดย ดร.เตช บุนนาค 
๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น.  

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



การอภิปราย เรื่อง การแสวงหา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลในสังคมสารสนเทศ     
โดย  นายวีระ ธีรภัทร  และ นางสาวนวพร เรืองสกุล 

ด าเนินรายการโดย   นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย 
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. 

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๒ สมาคมจดหมายเหตุไทย 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐ น. 

วาระการประชมุ 
๑. รายงานการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

๒. รับรองสมาชิก รายงานสถานะการเงิน  

๓. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

๔. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม ่ (วาระกันยายน ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๔) 
                                   

โดย คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย 



วาระที่ ๑ การด าเนินงานในรอบปทีี่ผ่านมา (สิงหาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

•  ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ : โครงการอบรมทางวิชาการประจาปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนางาน
จดหมายเหตุให้ตอบโจทย์องค์กรและสังคม”    จัดโดยสมาคมจดหมายเหตุ ไทย ร่วมกับ ส านักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ             กรมประชาสัมพันธ์ และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ณ ห้อง
ประชุมกรมประชาสัมพันธ์  ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร 

•  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ :  การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของ
งานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์”  เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล (๙ มิถุนายน)  จัดโดย   
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมาคมจดหมายเหตุไทย  และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ  ณ ห้องประชุมใหญ่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 

•  ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการจัดท าจดหมายเหตุในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

 

 



วาระที่ ๒ รับรองสมาชิก รายงานสถานะการเงิน  : เพื่อทราบ 

•   รับรองสมาชิกใหม ่๕ ราย 

      องค์กรตลอดชีพ 

     กองจดหมายเหตุสารสนเทศ และห้องสมุดหลวง กรมราชเลขานุการในพระองค์ ส านักพระราชวัง 

     ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

     บุคคลตลอดชีพ 

     นายธนะ บุญศิร ิ

     นางสาวนันทนา กรดเต็ม  

     นางสาวชลิดา เอื้อบ ารุงจิต 

 

 



วาระที่ ๒ รับรองสมาชิก รายงานสถานะการเงิน  : เพื่อทราบ  (ต่อ) 

• รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต : นางนันธวรรณ ศรลัมภ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๙๒๒) 

   การตรวจสอบการเงินของสมาคมจดหมายเหตุไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  

   ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ งบรายรับ-รายจ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตปุระกอบ 

  งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  : ถูกต้องตามที่ควรสาระส าคัญตามมาตรฐาน 

  การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ   ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 



วาระที่ ๓ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ส าหรับปี ๒๕๖๒ 

• เสนอ นางนันธวรรณ ศรลัมภ์  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๙๒๒) 

• ขอมติรับรองจากที่ประชุม 

 







วาระที่ ๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม ่  
(วาระกันยายน ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ชุดปัจจุบัน 
๑. นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์  นายกสมาคม 
๒. นางวนิดา จันทนทัศน์  อุปนายก 
๓. นางเอมอร ตันเถียร  เหรัญญิก 
๔. นางสาวกรรณิกา ชิวภักดี  กรรมการ 
๕. นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย กรรมการ 
๖. นางสาวภวริศา นิภาวัฒนพงศ์ กรรมการ 
๗. นางสาวภาพิศุทธ์ สายจ าปา กรรมการ 
๘. นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ กรรมการ 
๙. นายแสนประเสริฐ ปานเนียม กรรมการ 
๑๐. นางศิริเพ็ญ น้าสกุล  เลขาธิการ 



วาระที่ ๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม ่  
(วาระกันยายน ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๑. นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 
๒. นางวนิดา จันทนทัศน์ 
๓. นางสาวเอมอร ตันเถียร 

๔. นางสาวกรรณิกา ชิวภักดี 
๕. นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย 
๖. นางสาวภวริศา นิภาวัฒนพงศ์ 

๗. นางสาวภาพิศุทธ์ สายจ าปา 
๘. นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ 
๙. นางสุวรรณี ฉายะรถี 

๑๐. นางศิริเพ็ญ น้าสกุล 

๑๑. นางจิราภรณ ์ศิริธร 
๑๒. นางสาวชลิดา เอื้อบ ารุงจิต 
๑๓. นายดรณ์ แก้วนัย 

๑๔. นายธนพล ทับทิม 

๑๕. นายธนินทร พูนศรีสวัสดิ์ 
๑๖. นางสาวนันทนา กรดเต็ม 

๑๗. นางบุศยารัตน์  คู่เทียม 
๑๘. นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก 
๑๙. นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ 

   

เสนอชื่อชุดใหม่ 



การบรรยาย เรื่อง จดหมายเหตุกับการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย  

คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๓.๔๐ – ๑๔.๓๐ น. 

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



การบรรยาย เรื่อง การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล  
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี     

   ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น. 

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



ตอบแบบประเมินผลการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 


