
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

เรื่อง 

การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตวัเล่มสูด่ิจิทัลเพื่อความยั่งยืน 

1. หลักการและเหตุผล 

 หนังสือหายาก เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารอันทรงคุณค่า ที่มีการจัดเกบ็และให้บริการของห้องสมุด หอ

จดหมายเหตุ เมื่อระยะเวลาผ่านไป ย่อมมีการช ารุด หรือมีการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ อันเนื่องมาจากสาเหตุ

หรือปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นสาเหตุที่เกิดจากการผลิตหรือจัดพิมพ์ สาเหตุทีเ่กิดจากมนุษย์ อุณหภูมิ รวมทั้งเหตุ

ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง  ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ จะมีวิธีการสงวนรักษาหนังสือหายาก 

เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารอันทรงคุณค่า นั้นอย่างไร เพื่อสามารถคงสภาพเดิมและสามารถเขา้ถึงองค์

ความรู้ที่มีคุณค่าเหล่านั้นต่อไป 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงการจัดเก็บหนังสือหายาก 

เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารอันทรงคุณค่า ที่ควรจะได้มกีารป้องกัน มีการอนุรักษ์ มีการดูแลรกัษาอย่างถูกวิธี 

รวมทั้งการน าวิธีการสงวนรักษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช ้เพื่อให้เป็นทางเลือกในการอนุรักษ์อีกทางหนึ่ง ลดการใช้

ต้นฉบับ แตย่ังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ และให้บริการได้ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสงวนรักษาทรัพยากร

สารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน นี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ 

ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องสมุด และหอจดหมายเหตุ 

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีป้องกัน อนุรักษ์ และซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด หอจดหมาย

เหตุได้อย่างถูกวิธี 

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การอนุรักษ์ วิธีการจัดเก็บ

อย่างถูกต้อง เหมาะสม และได้มาตรฐาน 

  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรูเ้กี่ยวกับการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจทิัล ตั้งแต่การ

แปลงข้อมูล (Digitization) การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management - Metadata) และการ



น าไปใช้ใช้งานหรือการให้บรกิาร 

  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรูใ้นการจัดท าไฟล์ดิจิทัลทีม่ีมาตรฐานเพ่ือการเก็บอย่างถาวร 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

 ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด หอจดหมายเหตุ บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ และหอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผูส้นใจทั่วไป จ านวน 35 คน 

4. วิธีการฝึกอบรม 
 บรรยายให้ความรู้  ฝึกปฏิบัต ิ
 
5. หัวข้อการฝึกอบรม 
 1. ธรรมชาติและคุณสมบัติของทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือหายากและเอกสาร 
 2. สาเหตุที่ท าให้ทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสื่อมสภาพ (สาเหตุภายใน สาเหตุภายนอก) 
 3. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. การตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน 
 5. ข้อความระวังในการดูแลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
 6. การฝึกปฏิบตักิารป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรกัษ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
 7. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ตวัช่วยในงานอนุรักษ์ (ทฤษฎแีละการน าไปใช้
งานจริง)  ประกอบด้วย การแปลงข้อมูล (Digitization)  การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management - 
Metadata) และ การน าไปใช้งานหรือการให้บริการ 
 8. การจัดท าไฟล์ดิจิทัลเพื่อการเก็บสงวนรักษาในระยะยาว อย่างมีมาตรฐาน ตั้งแต่การสแกนเอกสาร/
การถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล การจัดบริหารจัดการไฟล์ การใส่เมทาดาทาในไฟล์ และข้อก าหนดอื่นๆ 
 
6. ค่าลงทะเบยีน 

  คนละ  3,000  บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ ์อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 

7. วัน เวลา และสถานที่   

  วันที ่15-16 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) และ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C (Lab C) อาคารบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 



8. การช าระค่าลงทะเบียน 

  โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารธนชาต สาขา ม.หัวเฉียว

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บญัชี 168-2-00999-7 และสแกนแจ้งผลการโอนเงินที่หมายเลข 02-3126300-79 # 

1561 หรืออีเมล r_taaw@hotmail.com 

หมายเหต ุ

1. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

2. กรุณาส่งแบบตอบรับการลงทะเบียน ส าเนาการช าระเงิน 1) ทาง E-mail: r_taaw@hotmail.com หรือทาง

ไปรษณีย์ที่ นางสาวมธุพจน์ รัตนะ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิททยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ. บาง

นา-ตราด กม. 18 ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 

สอบถามรายละเอียดโครงการ 

นางสาวมธุพจน์ รัตนะ  โทร  02-3126300-79 ต่อ 1561, 083-4960255 หรือ นางสาวน้ าฝน อินทรสิทธิ์  โทร  

02-3126300-79 ต่อ 1561,  083-1168883 
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9. ก าหนดการ  

วันที-่เวลา หัวข้อ-ประเด็นการสัมมนา วิทยากร 
วันที่ 15 กันยายน 2559   
08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน รับเอกสาร  
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรต ิ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจกัษ์  
พุ่มวิเศษ 

09.00 - 12.00 น. 
ห้องสื่อประสม 2 
(อาคารบรรณสาร) 

- ธรรมชาติและคุณสมบัติของ
ทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือหา
ยากและเอกสาร 
- สาเหตุที่ท าให้ทรัพยากร
สารสนเทศช ารุดเสื่อมสภาพ 
(สาเหตุภายใน สาเหตุภายนอก) 
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
เก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
- การตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น 
- ข้อความระวังในการดูแล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

นางจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ 
บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าห้องสมุด  
ศาสตราจารยด์ิเรก ชัยนาม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
อดีตหัวหน้าฝ่ายสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

13.00 - 16.00 น. 
ห้องสื่อประสม 2 
(อาคารบรรณสาร) 

การป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
(ประกอบด้วย การท าความสะอาด 
หนังสือ เอกสาร และชั้นหนังสือ 
การขจัดรอยเปื้อน การลอกเทปกาว 
หนังสือเปียกน้ า และขึ้นรา จะท า
อย่างไร การซ่อมแซมเบ้ืองต้น การ
ห่อหนังสือ การท ากล่อง ซองใส่
หนังสือและเอกสาร) 

นายโสรัตน ์กาละออง 
ข้าราชการเกษียณ เดิมปฏิบัติหน้าที่
สังกัดฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 



วันที-่เวลา หัวข้อ-ประเด็นการสัมมนา วิทยากร 
วันที่ 16 กันยายน 2559   
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 น.  
ห้องสื่อประสม 2 
(อาคารบรรณสาร) 

การสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ตวัช่วย
ในงานอนุรักษ์ 
-  การแปลงขอ้มูล (Digitization) 
-  การบริหารจัดการข้อมูล 
(Information Management - 
Metadata) 
- การน าไปใช้งานหรือการให้บริการ 

นายราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑ ิ
นักวิชาการอาวุโส  
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร ์ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

13.00 –16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB C 

การบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลเพื่อ
การสงวนรักษาในระยะยาว 

นายบุญเกียรติ  เจตจ านงนุช 
นักวิชาการ  
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และแนวทางในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด 

หอจดหมายเหตุ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องสมุด หอจดหมายเหตุ 

2. ผู้เข้าอบรมรูจ้ักวิธีป้องกัน อนุรักษ ์และซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด หอจดหมายเหตุได้อย่างถูกวิธี 

3. ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การอนุรักษ์ วิธีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง  

เหมาะสม และได้มาตรฐาน 



4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบดิจิทัล ตัง้แต่การแปลงข้อมูล 

(Digitization) การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management - Metadata) และการน าไปใช้ใช้งานหรือ

การให้บริการ 

5. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดท าไฟล์ดิจิทัลที่มีมาตรฐานและมีความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบตอบรับการลงทะเบียนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง 

การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตวัเล่มสูด่ิจิทัลเพื่อความยั่งยนื 

วันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ อาคารบรรณสาร มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

----------------------------------------------------------------- 

กรุณากรอกขอ้มูลของผู้สมคัร 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________________ 

อีเมล_์_________________________________________________________________________ 

หน่วยงานที่ท างาน________________________________________________________________ 

ที่อยู_่_________ถนน___________________ต าบล/แขวง_____________อ าเภอ/เขต____________ 

จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย_์__________โทรศัพท_์____________โทรสาร____________ 

ออกใบเสร็จในนาม (โปรดระบุ)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารธนชาต สาขา ม.หัวเฉียวประเภท

ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 168-2-00999-7 และสแกนแจ้งผลการโอนเงินที่หมายเลข 02-3126300-79 # 1561 หรือ

อีเมล r_taaw@hotmail.com 

หมายเหต ุ

1. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

2. กรุณาส่งแบบตอบรับการลงทะเบียน ส าเนาการช าระเงิน 1) ทาง E-mail: r_taaw@hotmail.com  หรือทาง

ไปรษณีย์ที่ นางสาวมธุพจน์ รัตนะ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ. บาง

นา/ตราด กม. 18 ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540  

 

โปรดระบุอาหาร  ปกติ   มังสวิรัติ    มุสลิม 
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