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สรุปสาระสำคัญ 
     ตามท่ีข้าพเจ้าฯ ได้รับอนุมัติให้ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง  “เสริมพลังการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในยุคการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่บริการความรู้แบบเสรี (Empowering S&T Research with the Openness 
Revolution) นั้นข้าฯ ขอสรุปเนื้อหาเก่ียวกับบริการแหล่งข้อมูลแบบเสรี (Open access resources) เพ่ือการ
วิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้  
 
1).  ระบบศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ www.data.go.th  
           เป็นแหล่งข้อมูลแบบเปิดภาครัฐ ที่ควบคุมการผลิตและใช้งานเป็น Open contents โดยสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิตอลฯ ที่ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน จากหน่วยงานภาครัฐฯ ได้โดยเสรี 24 ชม. 
และไม่ต้องขออนุญาต หรือทำหนังสือติดต่อ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล และสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง (มีบาง
ฐานข้อมูล ต้องแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
สู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของ
รัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย  
           โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การเมือง และเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ
ร่วมกันได ้(มีคู่มือ Open Data Handbook ที่จดัทำขึ้นเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ Open Data ซ่ึงแปลมาจากเอกสาร Open Data 
Handbook Documentation Release 1.0.0 ซึ่งเผยแพร่โดย Open Knowledge Foundation สามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://opendatahandbook.org/ ) 
 

http://www.data.go.th/


 
2). คลังความรู้แบบเปิด (40 Subject)  oer.learn.in.th เป็นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
เพ่ือขยายการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จากท่ีเคยทำระบบ eDLTV ให้อยู่ในแนวทาง Massive Open Online 
Courses (MOOC) ทุกส่ือการเรียนรู้แบบเปิด ทีผ่ลิตลงในโครงการนี้ ผู้สร้างสรรค์กำหนดเงื่อนไขการใช้งานสื่อ
ด้วยสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License:  CC) ประกอบไปด้วยตัวเลือกจาก
เงื่อนไข 4 เงื่อนไข มีการจัดทำสัญลักษณ์เงื่อนไขเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. แสดงที่มา/อ้างที่มา (Attribution - BY) อนุญาตให้ผู้อ่ืนทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอ
ชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีท่ีผู้นั้นได้แสดงเครดิตของ
ผู้เขียนหรือผู้ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ 
  
2. ไม่ใช้เพื่อการค้า (NonCommercial - NC) อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอ
ชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีท่ีไม่นำไปใช้ในทางการค้า 

 
3. ไม่ดัดแปลง (No Derivative Works –ND) อนุญาตให้ผู้อ่ืนทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอ

ชิ้นงานดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่ถูกดัดแปลงเท่านั้น 

4. อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike - SA) อนุญาตให้ผู้อ่ืนแจกจ่ายงานดัดแปลง เปลี่ยนรูปหรือต่อ
เติมงานได้เฉพาะกรณีท่ีชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงาน

ต้นฉบับ  (ต้องใช้  
              สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันกับงานดัดแปลงต่อยอด)  
 
      ทัง้นี้การกำหนดสัญญาอนุญาต ทำได้โดยการระบุเงื่อนไงร่วมกันได้ใน 6 แบบ ดังนี้ 

  
Attribution CC - BY  ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 

 

Attribution CC - BY -SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุท่ีมาและต้องเผยแพร่งาน
ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน  

 

 
Attribution CC - BY -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 

 

 
Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพ่ือการค้า 

 



Attribution CC- BY - NC - SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพ่ือ
การค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 

 

Attribution CC- BY - NC -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามดัดแปลงและ
ห้ามใช้เพื่อการค้า 

 3.) 8 Digital skills ที่จำเป็นสำหรับพลเมืองยุคดิจิตอล 
(http://cclickthailand.com/contents/general/dq3.pdf) 

       ความเป็นพลเมืองดิจิทัลคือ พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการ
ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี มีจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น มีส่วน
ร่วม และมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม ในความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลนั้น มีทักษะที่สำคัญ 8 ประการ ได้แก่  
1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) ความสามารถในการสร้างและบริหาร
จัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริง 
2. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว 
โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
3. ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณท่ีดี (Critical Thinking) ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่าง
ข้อมูลที่ถูกต้อง / ข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดี /ข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย/ ข้อมูลติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อ
สงสัย หรือน่าเชื่อถือได้ 
4. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) ความสามารถในการบริหารเวลาในการใช้
อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์ และโลกภายนอก 
5. ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management) ความสามารถในการรับรู้ 
และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด 
6. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints) ความสามารถใน
การเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล ว่าจะหลงเหลือร่อยรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ รวมไปถึงเข้าใจพลลพัธ์ 
ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ 
7. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity Management) ความสามารถ
ในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการโจมตี
ทางออนไลน์ได ้
8. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก https://thaidigizen.com/wp-content/uploads/2018/06/DigitalCitizenship-
Book-ok.pdf 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
      1. แหล่งข้อมูลสารสนเทศแบบเปิด สำหรับงานวิจัยทุกสาขา (Open resources for Open Research) 
      2. เงื่อนไขการใช้งานสื่อการเรียนรู้แบบเปิด ด้วยสัญญาอนุญาต Creative Commons License (CC) 
      3. ทักษะที่จำเป็นสำหรับพลเมืองยุคดิจิตอลตาม พรบ.พลเมืองดิจิตอล ( 8 Digital skills) 
 




