
เลขที่.......................
แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

    รายบุคคล     กลุมบุคคล

ชื่อ  -  สกุล  :  นางสาวอัญชลี  ตุมทอง          ตําแหนง  :  บรรณารักษ
งาน  : บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ  -  สกุล  :   นายนิธิภัทร  ลิดดิโลว            ตําแหนง  :  บรรณารักษ
งาน  : บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
วันเดือนป :    27 พฤศจิกายน 2558           เวลา : 8.30 น. – 16.30 น.
ชื่อการประชุม :  หองสมุดดิจิทัล: ประสบการณและขอพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pit Fall)
สถานที่จัด : หองประชุมชั้น 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หนวยงานผูจัด : ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
คาใชจาย                  ไมมี     มี          จํานวน    2,200 บาท           

เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............................
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ไดรับ     ไมไดรับ  เนื่องจาก...........................................................................                        

 ไมมี

1. Digitized Rare Book โดย ดารารัตน จุฬาพันธ
           วิทยากรไดยกตัวอยางการจัดการ Digitized Rare Book ของหองสมุดวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปสาระสําคัญได
ดังนี้

           การริเริ่ม
           1. เสนอเปนแผนงานโครงการประจําป และสรุปผลการดําเนินงานทุกสิ้นปงบประมาณ
           2. ตั้งคณะทํางานแตละโครงการ
           3. ใหงานประจําเปนงานหลักสวนโครงการเปนงานรอง
           4. บรรณารักษทุกคนตองเปนหัวหนาโครงการอยางนอย 1 โครงการ
           5. ผูจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดูแลรับผิดชอบ หาขอมูล ใหคําปรึกษา ติดตามงาน และสรุปผล
           6. ใชเครื่องมือ อุปกรณอยางคุมคา ซื้อเพิ่มเทาที่จําเปน เนนอุปกรณขนาดเล็ก

           การแบงงาน
           เจาหนาที่จัดชั้นหนังสือ เจาหนาที่ซอมหนังสือ : สแกนหนังสือและภาพ
           บรรณารักษ : รวบรวมขอมูล เรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบขอมูล และตรวจสอบความถูกตอง
           นักวิชาการคอมพิวเตอร : เขียนโปรแกรม กําหนดขนาดไฟล ออกแบบเว็บเพจ ทดสอบการใชงานระบบ



           การจัดทํา e-Book
           รูปแบบของ e-Book ชวงแรกจะสรางดวยโปรแกรม Adobe Acrobat ในฟอรแมตของ PDF  ตอมามีการใช
          ซอฟทแวร KVIsoft Flipbook Maker และเริ่มทําในรูปแบบ Flip e-Book ควบคูกับ e-Book แบบเดิม

          การคัดเลือกหนังสือหายากมาทํา e-Book
- หนังสือหายาก คือ หนังสือที่ผูใชไมสามารถหาอานไดโดยงายในหองสมุดและไมสามารถหาซื้อไดจาก 

            สํานักพิมพหรือรานคาทั่วไป
- หนังสือที่จัดพิมพตั้งแต พ.ศ. 2500 ลงมา
- หนังสือที่พิมพจํานวนจํากัด
- หนังสือที่มีเนื้อหาโดดเดนหรือมีขอมูลปฐมภูมิ

          อุปสรรคและขอพึงระวัง
- โปรแกรมมีอายุการใชงาน เชน PHP และ MySQL ตองคอยอัพเดตใหเปนปจจุบันอยูเสมอ การแสดงผลบนหนาเว็บจึงตอง

คอยปรับเปลี่ยนตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
- การสํารองขอมูล ไมมีระบบสํารองขอมูลอัตโนมัติ ตองทําสํารองขอมูลที่เซิฟเวอรเอง
- การรักษาความปลอดภัยของขอมูลจากการถูกจารกรรมหรือกอกวน
- ลิขสิทธ การคัดเลือกหนังสือตองระมัดระวังการละเมิด และตองขออนุญาตจากเจาของผลงานเสียกอน

2. โครงการ D-Library : โดย ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล
           เปนโครงการหองสมุดดิจิทัลของหอสมุดแหงชาติ ในการจัดเก็บ อนุรักษ และเผยแพรเนื้อหาดิจิทัลทางมรดกภูมิปญญาและ
มรดกทางวัฒนธรรม ผูใชสามารถเขาถึงเนื้อหาไดงาย สะดวก รวดเร็ว นําไปใชประโยชนไดทันที โดยในปจจุบันหอสมุดแหงชาติ
ไดใหบริการเนื้อหาดิจิทัลประเภท หนังสือพิมพเกา หนังสือหายาก ภาพถาย เอกสารโบราณ โดยสามารถลงทะเบียนและเขาใชไดที่ 
http://www.digital.nlt.go.th
           D-Library รองรับการเชื่อมตอขอมูลดวยมาตรฐานสากล โดยใชมาตรฐาน OAI-PMH สําหรับความรวมมือในโครงการ 
National Library Asia Pacific (NL-AP) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือจัดทําและใหบริการหองสมุดดิจิทัลในกลุมประเทศอาเซียน 
ผูใชสามารถสืบคนในลักษณะ Single Search ได

3. หองสมุดดิจิทัล : ความคุมคาในการลงทุนของมหาวิทยาลัย โดย ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
           แนวโนมและขอกังวล

- หองสมุดมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูและวิจัยของสถาบัน แตงบประมาณคงที่และมีแนวโนมลดลง
- ถูกคาดหวังสูงขึ้นทั้งในการเปนแหลงองคความรูและแหลงเรียนรู
- ฐานขอมูลออนไลนมีราคาสูงขึ้น และการ Pay twice นําไปสูยุคของ Open Access
- ทรัพยากรสารสนเทศออนไลนมีบทบาทสําคัญมากขึ้น เนื่องจากมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการใชของผูใชยุคใหม
- มีการลงทุนทางเทคโนโลยีสูง ไมวาจะเปนการจัดการระบบหลักและระบบเสริม
- การเขาถึงสารสนเทศไดงาย ทําใหเสี่ยงตอการละเมิดทรัพยสินทางปญญา



- การพัฒนาสมรรถนะของผูใหบริการเปนประเด็นเรงดวน
- ผูบริหารหองสมุดตองเผชิญสถานการณการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมการบริการ

           แนวทางการประเมินความคุมคา
- มูลคาการลงทุน เชน คาบอกรับฐานขอมูลออนไลน ราคาระบบและโปรแกรม
- จํานวนและปริมาณของหนังสือเลมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส โอกาสในการเขาถึง
- สถิติการใช เชน การเขาใชเว็บไซต การดาวนโหลดเอกสารจากฐานขอมูล หรือบริการอื่นๆ
- ระดับความพึงพอใจของผูใช (ประเมินประสิทธิภาพ)
- วิเคราะหตนทุนบริการและการดําเนินงาน เชน การคํานวณตนทุนตอหนวยในการใหบริการ

           การบริหารคุณคา
- การลงทุนทางเทคโนโลยีมักมีราคาสูง และไมสรางกําไร แตจะทําใหหองสมุดมีความทันสมัย
- การลงทุนดานสินทรัพย เชน การปรับปรุงอาคาร ปรับสภาพแวดลอมใหเปนหองสมุดมีชีวิตและทันสมัย เปนการ

ตอบสนองความตองการและรสนิยมของผูใช สงผลใหมีการใชหองสมุดมากขึ้น
- การบอกรับฐานขอมูลวิจัยเฉพาะดานและขั้นสูง เพื่อสรางความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
- การพัฒนาหองสมุดในบางครั้งเปนการเพิ่มคุณคา และยากที่จะประเมินความคุมทุน
- หองสมุดควรสอบถามและประเมินความตองการของผูใชอยูเสมอ โดยเฉพาะกับบริการที่มีการลงทุนสูง

4. หองสมุดดิจิทัลและกฎหมายลิขสิทธิ ์โดย ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
             ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น

ระยะเวลาในการคุมครองลิขสิทธิ์
- กรณีผูสรางสรรคเผยแพรผลงานคณะที่มีตนเองยังมีชีวิตอยู การคุมครองจะสิ้นสุดลงเมื่อผูสรางสรรคคนสุดทายเสียชีวิตไป

แลว 50 ป
- กรณีผูสรางสรรคไดเสียชีวิตไปแลว และตอมามีการนําผลงานมาเผยแพรทีหลัง การคุมครองจะสิ้นสุดลงหลังการเผยแพร

หรือโฆษณาครั้งแรก 50 ป
- กรณีผูสรางสรรคเปนองคกรนิติบุคคล หรือใชนามแฝงไมทราบตัวตนที่แทจริง การคุมครองจะสิ้นสุดลงหลังการ

สรางสรรคผลงานนั้นๆ หรือการนําผลงานออกเผยแพร 50 ป

           การกระทําที่ไมขัดตอการละเมิดลิขสิทธิ์
1. การใชงานโดยชอบธรรม
- ตองไมขัดตอการแสวงหาผลประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์
- ตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร
- ไมเปนไปเพื่อหากําไร ไมมีเจตนาทุจริต และกอประโยชนแกสังคม
2. ขอยกเวนเฉพาะกลุม
- นักวิจัยหรือนักศึกษา อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
- ใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือบุคคลในครอบครัว



- ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงาน โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
- เสนอรายงานขาวทางสื่อมวลชน โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
- ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง เพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย
- ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง เพื่อประโยชนในการสอนของตน โดยไมแสวงหากําไร
- ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอนทําบทสรุป เพื่อแจกจายแกผูเรียน โดยไมแสวงหากําไร
- นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งของการถามและตอบในการสอบ
3. ขอยกเวนสําหรับหองสมุด

การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 34 พรบ. ลิขสิทธิ์ 2537) มิ
ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรค
หนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้

(1) การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น
(2) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย

ประโยชนที่ไดรับ 
    ผูเขาประชุมไดรับความรูในเรื่องของหองสมุดดิจิทัล ทั้งในแงของวิธีการทําเอกสารดิจิทัล การพิจารณาความเหมาะสม ความคุม
ทุน  การบริหารจัดการ และแนวทางในการพัฒนา รวมถึงความเสี่ยงตอการละเมิดลิขสิทธิ์จากการทําเอกสารดิจิทัล ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในอนาคต หากหองสมุดมีการจัดทําโครงการหองสมุดดิจิทัล เพื่ออนุรักษผลงานทางวิชาการ ลดปญหาพื้นที่
จัดเก็บ และอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแกผูใช
 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่

ขอเสนอแนะอื่นๆ

        

                                                                                                                                                ผูรายงาน .............................................
                                                                                                                                                                      (นางสาวอัญชลี ตุมทอง)  
                                                                                                                                                                      วันที่ 18 ธันวาคม 2558

                                                                                                                                                ผูรายงาน .............................................
                                                                                                                                                                       (นายนิธิภัทร ลิดดิโลว)                                                                                                          
                                                                                                                                                                       วันที่ 18 ธันวาคม 2558



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

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

วันที่................/.........................../...........

ความคิดเห็นของผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................

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

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


