
การแบง่ปันขอ้มลูในโลกออนไลน ์: 
ความรว่มมอืและลขิสทิธิ์
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ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรกิารความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)
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2536 2551 ปัจจบุนั

เจา้หนา้ทีร่ะบบคอมพวิเตอร ์
ศนูยฝ์ึกอบรมเนคเทค

วทิยากร 
ศนูยฝ์ึกอบรมเนคเทค

รักษาการหวัหนา้งานสนับสนุนทางเทคนคิ
ศนูยฝ์ึกอบรมเนคเทค

รักษาการหวัหนา้งาน
วชิาการ
ศนูยฝ์ึกอบรมเนคเทค

รักษาการหวัหนา้งานพัฒนาสือ่สาระดจิทิลั
ศนูยฝ์ึกอบรมเนคเทค

นักวชิาการ
ศนูยฝ์ึกอบรม
เนคเทค

นักวชิาการ

รักษาการหวัหนา้งาน
งานพัฒนาและบรกิารสือ่สาระดจิทิลั

หวัหนา้งาน
งานพัฒนาและบรกิาร
สือ่สาระดจิทิลั

STKSNECTEC
ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

รองผูอ้ํานวยการฝ่าย
ผูอ้ํานวยการฝ่าย



หนา้ทีอ่ ืน่ๆ ในปจัจบุนั
• คณะอนุกรรมาธกิารพจิารณาศกึษาแนวทางการเผยแพร่
ประชาสมัพันธค์วามรูด้า้นกฎหมายใหก้บัประชาชน
รัฐสภา

• ประธานคณะทํางานประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ออนไลน ์
สํานักงานเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์
ของชาต ิสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี

• กรรมการกําหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศเพือ่
ประชาสมัพันธแ์ละสรา้งบทเรยีนออนไลนข์องศาล
ปกครอง

• กรรมการพัฒนาคลงัขอ้มลูความรูข้องสํานักงานศาล
ปกครอง

• กรรมการกําหนดแนวทางในการจัดการสารสนเทศเพือ่
การประชาสมัพันธข์องศาลปกครอง

• กรรมการพัฒนาศนูยว์ทิยบรกิารศาลยตุธิรรม
• กรรมการพัฒนาการเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการยตุธิรรม
ทางปกครองและวธิปีฏบิตัริาชการทีด่ผีา่นระบบ
อเิล็กทรอนกิส์

• อนุกรรมการจัดทําแผน่พับงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลงิพระบรมศพ

• ทีป่รกึษาคณะทํางานจัดการความรู ้สํานักงาน ก.พ.
• อนุกรรมการวสิามัญสํานักงาน ก.พ. เกีย่วกบัการสรา้ง
และพัฒนาคณุภาพกําลงัคนภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561

• อาจารยพ์เิศษการบรหิารจัดการขอ้มลู มธ.
• ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการประจําสํานักหอสมดุ ม.
บรูพา 

• ผูท้รงคณุวฒุปิรับปรงุหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สารสนเทศศกึษา 

• คณะทํางานการพัฒนาคลงัผลงานวจิัยไทย
• กรรมการการจัดหาระบบหอ้งสมดุ 
ศาลปกครอง, TK Park, ม.บรูพา

• อาจารยพ์เิศษสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ ม.หอการคา้ไทย
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เกยีรตปิระวตั ิ
• อนุกรรมการจัดทําแผน่พับงานพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพฯ

• ปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ วงัสระปทมุ
• พัฒนาระบบ eMuseum วงัสระปทมุ
• สนับสนุนการพัฒนาพพิธิภณัฑส์มเด็จพระพันวสัสาอยัยกิาเจา้
• คณะทํางานหนังสอืเกา่พมา่ ตามพระราชดํารฯิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

• คณะทํางานโครงการไอทตีามพระราชดํารฯิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

• ผูจ้ัดการโครงการระบบสือ่สาระออนไลนเ์พือ่การเรยีนรู ้
ทางไกล เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 
2 เมษายน 2558
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ยคุทีเ่ปลีย่นไปของประเทศไทย
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เทคโนโลยดีจิทิลั คอื เทคโนโลยทีีเ่กดิจากการหลอมรวมของเทคโนโลย ี(Convergence) 
ทัง้สามดา้น ไดแ้ก ่เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) 

และการแพรภ่าพกระจายเสยีง (Broadcast) ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง “อยา่งรวดเร็ว”



Information

Data

is a King.



เตรยีมพรอ้มรับมอืกบั 
Thailand 4.0
• ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
• ยคุของระบบอจัฉรยิะ

• การแขง่ขนัดว้ยขอ้มลู
• การแพรร่ะบาดของภยัไซเบอร์
• การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกําลังคน
• ผูบ้รโิภคกลายเป็นผูผ้ลติ
• การแขง่ขนับนฐานของนวัตกรรม
• การหลอมรวมระหวา่งออนไลนแ์ละออฟไลน์
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วธิกีารคดิใหม ่- กระบวนการเรยีนรูใ้หม ่–
กระบวนการทาํงานใหม ่- โมเดลธรุกจิใหม ่- วถิชีวีติใหม่
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ยทุธศาสตร์

๑.พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิัล

ประสทิธภิาพสงู ให ้
ครอบคลมุทั่วประเทศ

เขา้ถงึ พรอ้มใช ้จา่ยได้

๒. ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล

ขบัเคลือ่น New S-Curve 
เพิม่ศกัยภาพ สรา้งธรุกจิ 
เพิม่มลูคา่

๓. สรา้งสงัคมคณุภาพ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล 
สรา้งการมสีว่นรว่ม 

การใชป้ระโยชนอ์ยา่งท ัว่ถงึ 
และเทา่เทยีม

      ๕. พัฒนา
กําลงัคนใหพ้รอ้ม
เขา้สูย่คุเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลั
สรา้งคน สรา้งงาน 

สรา้งความเขม้แข็งจาก
ภายใน

๔. ปรบัเปลีย่น
ภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาล
ดจิทิลั
โปรง่ใส อํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชือ่มโยงเป็นหนึง่เดยีว

๖. สรา้งความเชือ่มั่นในการใช ้
เทคโนโลยดีจิทิัล
กฎระเบยีบทนัสมยั 
เชือ่ม ัน่ในการลงทนุ
มคีวามม ัน่คงปลอดภยั

ขยายโครงขา่ยโทรคมนาคมทีท่นัสมยั

กา้วทนัเวทโีลก
ดว้ยดจิทิลั

สรา้งโอกาส 
สรา้งความเทา่เทยีม

ยกระดบัประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลสูร่ฐับาล
ดจิทิลั

สรา้งคนไทย 4.0 + 
ดจิทิลั

สรา้งระบบนเิวศดจิทิลั
ย ัง่ยนื เป็นทีย่อมรบัใน
ระดบัสากล



• บรกิารของภาครัฐตอบสนองการบรกิารประชาชน ผูป้ระกอบการทกุภาคสว่น ได ้
อยา่งสะดวก รวดเร็ว และแมน่ยํา

• มโีครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลภาครัฐ การจัดเก็บและบรหิารฐานขอ้มลูทีบ่รูณาการไม่
ซํ้าซอ้น สามารถรองรับการเชือ่มโยงการทํางานระหวา่งหน่วยงาน และการ
ใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูภาครัฐไดส้ะดวก และเหมาะสม เพือ่สง่เสรมิความ
โปรง่ใส และการมสีว่นรว่มของประชาชน

๔.๑ พฒันาบรกิารอจัฉรยิะสาํหรบัประชาชน

๔.๓ เพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาล ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

๔.๔ เปิดเผยขอ้มลูภาครฐัและสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน

๔.๒ พฒันาระบบดจิทิลัเพือ่รองรบัการบรกิารภาครฐั

ยทุธศาสตรท์ ี ่๔. 
ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

โปรง่ใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชือ่มโยงเป็นหนึง่เดยีว

แผนงาน

เป้าหมาย
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• ประชาชนทกุกลุม่โดยเฉพาะกลุม่ผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ทีห่า่งไกล ผูส้งูอาย ุ และคนพกิาร 
สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิัล

• ประชาชนทกุคนมทีักษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลอยา่งสรา้งสรรค์
• ประชาชนสามารถเขา้ถงึ การศกึษา สาธารณสขุ และบรกิารสาธารณะ ผา่นระบบ
ดจิทิัล

๓.๑ สรา้งโอกาสและความเทา่เทยีมทางดจิทิลั

๓.๒ พฒันาการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอยา่งสรา้งสรรคแ์ละรบัผดิชอบ

๓.๓ สรา้งสือ่ คลงัสือ่และแหลง่เรยีนรูด้จิทิลั

๓.๔ เพิม่โอกาสทางการศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

๓.๕ เพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพดว้ยดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ ี ่๓. 
สรา้งสงัคมคณุภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

สรา้งการมสีว่นรว่ม การใชป้ระโยชนอ์ยา่งทั่วถงึและเทา่เทยีม

แผนงาน

เป้าหมาย
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โครงการระบบสือ่สาระออนไลน์
เพือ่การเรยีนรูท้างไกล เฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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OER : http://oer.learn.in.th MOOC : http://mooc.learn.in.th



โครงการ Learn เฉลมิพระเกยีรตฯิ

19

L

E

A

R

N

Lifelong Learning

Educational Resources

Archives
Repositories & Museum

National Collection



บทเรยีนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
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หลากหลายสือ่เพือ่การเรยีนการสอน
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คลงัจดหมายเหตดุจิทิลั
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พพิธิภณัฑอ์อนไลน์
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คลงัเอกสารสําคญัของชาติ
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สือ่น่าสนใจจากบคุคลตา่งๆ
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Media for All
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รูจ้ักกบัสญัญาอนุญาต

สงวนลขิสทิธิ์
Copyright (c)

CreativeCommons
(cc)

สมบตัสิาธารณะ
Public Domain (pd)

OpenAccess
(OA)
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Copyright

31

การใชง้านสือ่ตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ์



สญัญาอนุญาตแบบเปิด
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OA
Open Access

Open access literature is defined as “digital, online, free of charge, and free of 
most copyright and licensing restrictions.”

https://creativecommons.org/about/program-areas/open-access/ 33



http://openclipart.org/
100% Public Domain License
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หอ้งสมดุดจิทิลัโครงการสารานุกรมสําหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั







แหลง่ขอ้มลู
• สไลดส์าระสําคญัแผนพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม [ฉบบันําเสนอ
คณะรัฐมนตร ี 5 เมษายน 2559]

• http://thailibrary.in.th
• http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
• http://oer.learn.in.th
• http://mooc.learn.in.th
• สไลด ์Open Data ของ สรอ.
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