
โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



ก าหนดการ 
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. อภิปรายค านิยามของค าว่า Data, Big Data, Records และ Archives 
                                 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย 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.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์  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 



อภิปรายค านิยามของค าว่า Data, Big Data, Records และ Archives 
 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
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Workshop ท ากิจกรรมกลุ่ม 
โดยคณาจารย์ 

 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น.  

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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อภิปรายการประเมินคุณค่า : หลักการ กระบวนงาน กรณีศึกษา 
โดย ดร.นยา สุจฉายา 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ 

ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ  
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

๑๐.๕๐ – ๑๒.๐๐ น. 



อภิปรายการให้บริการจดหมายเหตุ 
“กฎหมายเรื่องการเข้าถึงเอกสารและการรักษาความเป็นส่วนตัว” 

โดย ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต   
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
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อภิปรายการให้บริการจดหมายเหตุ 
“ความจริงแท้ (authenticity) ของเอกสาร” 

โดย ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน ์ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
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และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



อภิปรายการให้บริการจดหมายเหตุ 
“การรวบรวมความรู้ (crowdsourcing)” 

โดย ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ  
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
และ 

ดร.นยา สุจฉายา 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 



สรุปโดยคณาจารย์ 
 

๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.  

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

บทบาทงานจดหมายเหตุ 
ในกระแส Big Data 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 



ตอบแบบประเมินผลการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

https://bit.ly/2Kufg5A 
 


