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หน่วยงานที่มีการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการ
คลั งสารสนเทศดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด หอจดหมายเหตุ ศู น ย์
ข้อมูลการวิจัย และศูนย์สารสนเทศต่างๆที่มีการจัดเก็บข้อมูล
ดิจิทัลไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันหรือคลังสารสนเทศดิจิทัล
มาตรฐานการรั บ รองคุ ณ ภาพข้ อ มู ล วิ จั ย ในคลั ง สารสนเทศ
สถาบันที่ได้รับการพัฒนาและยอมรับในการจัดการข้อมูลวิจัยใน
คลังสารสนเทศสถาบันได้แก่ Data Seal of Approval (DSA)
เป็นการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยดิจิทัล(Digital Research
Data)
ในคลั ง ข้ อ มู ล (repository)ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น
หลั ก ประกั น ว่ า ข้ อ มู ล วิ จั ย มี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งครบถ้ ว นไว้ ใ น
คลังข้อมูล(Data Repository)ที่มีเมทาดาตา เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่า
สามารถค้ น หาข้ อ มู ล วิ จั ย ได้ ใ นอนาคต หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลการ
รับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยคือ DANS (Digital Archiving &
Networked Services) ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการ
กาหนดมาตรฐานให้กับการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยจาก
คลังสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ได้ทาฉบับร่างขึ้น มาในปี ค.ศ.
2008 และมีการรับรองมาตรฐานในปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา
มาตรฐานไอเอสโอสาหรับการรับรองคุณภาพคลังสารสนเทศ
สถาบัน คือ ISO 16363 for the Audit and Certification of
Trustworthy Digital Repositories ได้นามาใช้ในปี ค.ศ.
2012 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การข้ อ มู ล วิ จั ย ดิ จิ ทั ล เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลและการอนุรักษ์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
ระยะยาว ส่วนมาตรฐาน World Data System (WDS) ได้
ร่วมมือกับ Data Seal of Approval (DSA) ในการประสาน
ความร่วมมือในการกาหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูล
วิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันในปี ค.ศ. 2013 ตามโครงการ
Research Data Alliance (RDA) ที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน

คลังสารสนเทศดิจิทัล (Digital Repository) และ
ห้องสมุดดิจิทัล(Digital Library) เป็นแหล่งจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลที่เป็นผลผลิตทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
หรื อ สถาบั น วิ จั ย ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ตกต่ า งกั น เช่ น บาง
มหาวิทยาลัยเน้นจัดเก็บทรัพยากรการเรียนการสอนและบาง
มหาวิทยาลัยเน้นการบริการการเข้าถึงผลงานวิจัยของสถาบันใน
ระบบเปิ ด คลั งสารสนเทศดิ จิ ทั ล จึ ง เป็ น กลไกส าคั ญ ในการ
จั ด เก็ บ และเผยแพร่ ง านวิ จั ย และผลงานทางวิ ช าการของ
บุค ลากรในองค์ก รในรู ปทรัพ ยากรดิจิ ทัล ซึ่ งคลังสารสนเทศ
สถาบันเป็นเป็นระบบสารสนเทศที่มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
อนุรักษ์ บริการการเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลขององค์กรนั้นๆ ส่วน
คลั ง สารสนเทศสถาบั น จึ ง หมายถึ ง ระบบสารสนเทศที่ มี
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ อนุรักษ์ บริการการเข้าถึงทรัพยากร
ดิจิทัลขององค์กร เป็นแหล่งจัดเก็บสารสนเทศทางวิชาการใน
รูปแบบดิจิทัลที่ผลิตโดยสถาบันนั้นเพื่อให้บริการผู้ใช้ทั่วไปและ
สนับสนุนการค้นหาผ่านเมทาดาทา เพื่อให้บริการผู้ใช้ทั่วไปและ
สนับสนุนการค้นหาผ่านเมทาดาทา
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้มีการพัฒนาคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลในหลายรูปแบบ แต่ยังไม่มีการขอรับรองมาตรฐานการ
จัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล จึงควรศึกษาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการ
คลังสารสนเทศดิจิทัลดังกล่าวเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานที่มีการขอการ
รับรองมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล
2. เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การขอการรั บ รอง
มาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับรองมาตรฐาน
การจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล

ช่วงเวลา
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

สถานที่
ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

ประโยชน์ที่จะได้รับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับชื่อเสียงจากการ
จัดบริการวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพ แขนงวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้เน้นย้าศักยภาพทางวิชาการ
วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ โดยเฉพาะในระบบการศึกษา
ทางไกล อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเผยแพร่วิชาสารสนเทศศาสตร์ให้มีบทบาทในสังคม อานวย
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ วิชาชีพให้กว้างขวางทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์

หัวข้อ
- ทิศทางของ Open Data กับข้อมูลวิจัยของไทย
- โครงการวิจัยในประเทศไทยและการจัดการข้อมูลวิจยั
- แนวปฏิบัติที่ดีการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการข้อมูล
วิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล กรณีศึกษา Social Science Data
Archives, Language Bank of Finland.
- ระดมสมองจากหน่วยงานที่มีการจัดการข้อมูลวิจัยในคลัง
สารสนเทศดิจิทัลโดยอิงตามมาตรฐาน Data Seal of
Approval(DSA) 16 ข้อ
- นาเสนอการกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน Data
Seal of Approval (DSA)

วิทยากรหลัก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน
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ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม
คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6.กลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน
ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นัก วิจัย และผู้ปฏิบัติ งานด้า น
ห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศดิจิทัล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นเวลา 1 วัน โดยมีเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมัครได้โดยตรงตามลิงก์ของแบบสอบถาม：
https://www.surveycan.com/survey174588
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชัชนิ ชัยสวัสดิ์
อีเมล chatchani.chaisawas@gmail.com
โทร. 090 9682 639
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เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล
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