
หอ้งสมดุแบบเปิด: การศกึษา การวจัิย 
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ผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)
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เจา้หนา้ทีร่ะบบคอมพวิเตอร ์
ศนูยฝึ์กอบรมเนคเทค

วทิยากร 
ศนูยฝึ์กอบรมเนคเทค

รักษาการหัวหนา้งานสนับสนุนทางเทคนคิ
ศนูยฝึ์กอบรมเนคเทค

รักษาการหัวหนา้งาน
วชิาการ
ศนูยฝึ์กอบรมเนคเทค

รักษาการหัวหนา้งานพัฒนาสือ่สาระดจิทัิล
ศนูยฝึ์กอบรมเนคเทค

นักวชิาการ
ศนูยฝึ์กอบรม
เนคเทค

นักวชิาการ

รักษาการหัวหนา้งาน
งานพัฒนาและบรกิารสือ่สาระดจิทัิล

หัวหนา้งาน
งานพัฒนาและบรกิาร
สือ่สาระดจิทัิล

STKS
NECTEC

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

รองผูอ้ านวยการฝ่าย

ผูอ้ านวยการฝ่าย



หนา้ทีอ่ ืน่ๆ ในปจัจบุนั

• คณะอนุกรรมาธกิารพจิารณาศกึษาแนวทางการเผยแพร่
ประชาสมัพันธค์วามรูด้า้นกฎหมายใหก้บัประชาชน
รัฐสภา

• ประธานคณะท างานประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ออนไลน ์
ส านักงานเสรมิสรา้งเอกลักษณ์
ของชาต ิส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

• กรรมการก าหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศเพือ่
ประชาสมัพันธแ์ละสรา้งบทเรยีนออนไลนข์องศาล
ปกครอง

• กรรมการพัฒนาคลังขอ้มลูความรูข้องส านักงานศาล
ปกครอง

• กรรมการก าหนดแนวทางในการจัดการสารสนเทศเพือ่
การประชาสมัพันธข์องศาลปกครอง

• กรรมการพัฒนาศนูยว์ทิยบรกิารศาลยตุธิรรม

• กรรมการพัฒนาการเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการยตุธิรรม
ทางปกครองและวธิปีฏบิตัริาชการทีด่ผีา่นระบบ
อเิล็กทรอนกิส์

• อนุกรรมการจัดท าแผน่พับงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลงิพระบรมศพ

• ทีป่รกึษาคณะท างานจัดการความรู ้ส านักงาน ก.พ.

• อนุกรรมการวสิามัญส านักงาน ก.พ. เกีย่วกบัการสรา้ง
และพัฒนาคณุภาพก าลังคนภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561

• อาจารยพ์เิศษการบรหิารจัดการขอ้มลู มธ.

• ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการประจ าส านักหอสมดุ ม.
บรูพา 

• ผูท้รงคณุวฒุปิรับปรงุหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สารสนเทศศกึษา 

• คณะท างานการพัฒนาคลังผลงานวจิัยไทย

• กรรมการการจัดหาระบบหอ้งสมดุ 
ศาลปกครอง, TK Park, ม.บรูพา

• อาจารยพ์เิศษสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ ม.หอการคา้ไทย
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เกยีรตปิระวตั ิ

• อนุกรรมการจัดท าแผน่พับงานพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพฯ

• ปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ วังสระปทมุ

• พัฒนาระบบ eMuseum วังสระปทมุ

• สนับสนุนการพัฒนาพพิธิภัณฑส์มเด็จพระพันวัสสาอยัยกิาเจา้

• คณะท างานหนังสอืเกา่พมา่ ตามพระราชด ารฯิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

• คณะท างานโครงการไอทตีามพระราชด ารฯิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

• ผูจั้ดการโครงการระบบสือ่สาระออนไลนเ์พือ่การเรยีนรู ้
ทางไกล เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 
2 เมษายน 2558
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Open …. 

• Open Source Software

• Open Access

• Open Content

• Open Science

• OER – Open Educational Resources

• Open Culture

• Open Education 

• Open Research

• Open Government

• Open Education Degrees

• Open Pedagogy

• Open Policy

• Open Web

http://opencontent.org/definition/

• Retain - the right to make, own, and control copies of 

the content (e.g., download, duplicate, store, and manage)

• Reuse - the right to use the content in a wide range of 

ways (e.g., in a class, in a study group, on a website, in a 
video)

• Revise - the right to adapt, adjust, modify, or alter the 

content itself (e.g., translate the content into another 
language)

• Remix - the right to combine the original or revised 

content with other material to create something new (e.g., 
incorporate the content into a mashup)

• Redistribute - the right to share copies of the original 

content, your revisions, or your remixes with others (e.g., 
give a copy of the content to a friend)



The Open Education Consortium 



What is Year of Open ?

• The Year of Open is a global focus on open processes, systems, 
and tools, created through collaborative approaches, that 
enhance our education, businesses, governments, and 
organizations.
• Open Education includes making freely available, under an open 

license, all materials that make up education. 

• Open Culture … culture to be open – to be of high quality, to be from 
authentic sources, and to be free from restrictions to its use.

https://www.yearofopen.org/



Open Government

• increased transparency, citizen participation and collaboration 
between government and citizens.

• key to renewing citizens' relationship with public officials and to 
regaining their trust in government. 

http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/open-government-global-solutions-group

http://www.oecd.org/gov/open-government.htm



ยทุธศาสตร์

๑.พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิัล

ประสทิธภิาพสงู ให ้
ครอบคลมุทั่วประเทศ

เขา้ถงึ พรอ้มใช ้จา่ยได้

๒. ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

ขบัเคลือ่น New S-Curve 
เพิม่ศกัยภาพ สรา้งธุรกจิ
เพิม่มูลคา่

๓. สรา้งสงัคมคณุภาพ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

สรา้งการมสีว่นรว่ม 
การใชป้ระโยชนอ์ยา่งท ัว่ถงึ

และเทา่เทยีม

๕. พัฒนา
ก าลังคนใหพ้รอ้ม
เขา้สูย่คุเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทัิล

สรา้งคน สรา้งงาน 
สรา้งความเขม้แข็งจาก

ภายใน

๔. ปรบัเปลีย่น
ภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาล
ดจิทิลั

โปรง่ใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชือ่มโยงเป็นหนึง่เดยีว

๖. สรา้งความเชือ่มัน่ในการใช ้
เทคโนโลยดีจิทิลั

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 และแมน่ย า

• มโีครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลภาครัฐ การจัดเก็บและบรหิารฐานขอ้มลูทีบ่รูณาการไม่
ซ ้าซอ้น สามารถรองรับการเชือ่มโยงการท างานระหวา่งหน่วยงาน และการ
ใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูภาครัฐไดส้ะดวก และเหมาะสม เพือ่สง่เสรมิความ
โปรง่ใส และการมสีว่นรว่มของประชาชน

๔.๑ พฒันาบรกิารอจัฉรยิะส าหรบัประชาชน

๔.๓ เพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาล ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

๔.๔ เปิดเผยขอ้มลูภาครฐัและสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน

๔.๒ พฒันาระบบดจิทิลัเพือ่รองรบัการบรกิารภาครฐั

ยทุธศาสตรท์ี ่๔. 
ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

โปรง่ใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว เชือ่มโยงเป็นหนึง่เดยีว

แผนงาน

เป้าหมาย
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Open Library ?

Suleman, Hussein, and Edward A. Fox. "A framework for building open digital libraries." (2001).
"Open DL” --- build directly upon the concepts and philosophies of the Open Archives Initiative [OAI].

Coyle, K. 2002. Open source, open standards. Information Technology and Libraries 21(1): 33-36.
“Open standard” –
1) that anyone can use the standards to develop software, 2) anyone can acquire the standards
for free or without a significant cost, and 3) the standard has been developed in a way in which anyone 
can participate. 



TPACK

https://educationaltechnology.net/technological-pedagogical-content-knowledge-tpack-framework/



การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมดจิทิลัน าไปสู.่..

วธิกีารคดิใหม ่- กระบวนการ
เรยีนรูใ้หม ่– กระบวนการ

ท างานใหม ่- โมเดลธรุกจิใหม่
- วถิชีวีติใหม่

ประเทศไทย 1.0
สงัคมเกษตรกรรม

ประเทศไทย 3.0
สงัคมอตุสาหกรรมหนกั

ประเทศไทย 
4.0



• ประชาชนทกุกลุม่โดยเฉพาะกลุม่ผูอ้ยูอ่าศัยในพืน้ทีห่า่งไกล ผูส้งูอาย ุ และคนพกิาร 
สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิัล

• ประชาชนทกุคนมทัีกษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลอยา่งสรา้งสรรค์

• ประชาชนสามารถเขา้ถงึ การศกึษา สาธารณสขุ และบรกิารสาธารณะ ผา่นระบบ
ดจิทิัล

๓.๑ สรา้งโอกาสและความเทา่เทยีมทางดจิทิลั

๓.๒ พฒันาการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอยา่งสรา้งสรรคแ์ละรบัผดิชอบ

๓.๓ สรา้งสือ่ คลงัสือ่และแหลง่เรยีนรูด้จิทิลั

๓.๔ เพิม่โอกาสทางการศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

๓.๕ เพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพดว้ยดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่๓. 
สรา้งสงัคมคณุภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

สรา้งการมสีว่นรว่ม การใชป้ระโยชนอ์ยา่งท่ัวถงึและเทา่เทยีม

แผนงาน

เป้าหมาย

สไลดส์าระส าคญัแผนพัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม [ฉบบัน าเสนอคณะรัฐมนตร ี 5 เมษายน 2559]



ขอขอบคณุ


