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วัน/เวลา สําคัญมาก

พรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์



เวลาของเครื่องคอมพวิเตอร์





วันนี้คุณ “มีความเสี่ยง” เพียงใด?

1. ตัง้ชื่อโฟลเดอร์ 
แฟ้มเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ

2. กําหนด Default Font ก่อนพิมพ์
งาน

3. พิมพ์งานด้วย Style

4. สร้างสไลด์ด้วย “แม่แบบสไลด์”

5. ใส่ Caption ของภาพ/ตารางแบบ
อัตโนมัติ

6. บันทึกแฟ้มเอกสารแบบฝังฟอนต์

7. ส่งออก PDF แบบ PDF/A

8. สําเนาข้อมูลจาก Google และ 
Facebook สมํ่าเสมอ

ถ้าปฏิบัติให้ใส่ 1 ถ้าไม่ปฏิบัติ หรือไม่รู้จักให้ใส่ 0



ภาษาไทย ... ปัญหาใหญ่ที่ต้องรณรงค์ต่อไป

• คุณรู้จัก ... Thai Encoding แล้วหรือยัง

• ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8
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เอกสาร
แยกกนัเกบ็ ไมเปนระบบ

จัดเขาแฟมเอกสาร

จัดเกบ็ เขาระบบจดัเกบ็

เก็บเขาตูเอกสาร

Drive / Folder / Sub-Folder
Directory

การจัดเก็บเอกสาร



คุณบริหารจัดการโฟลเดอร์อย่างไร

มกัจะเก็บทกุอย่างไว้ใน

โฟลเดอร์ Documents ???



การจัดการโฟลเดอร์ที่ควรทาํ



การตัง้ชื่อโฟลเดอรแ์ละชื่อแฟ้มเอกสาร

 ใชช้ือ่ทีป่ระกอบดว้ยตวัอกัษร a – z, 0 – 9 มคีวามหมายถงึเนือ้หาของ
เอกสารทีจ่ัดเกบ็
 หา้มใชภ้าษาไทย

 อกัขระพเิศษ คอืเครือ่งหมาย hyphen -
 หลกีเลีย่งการเคาะเวน้วรรค และ/หรอือกัขระพเิศษอืน่ๆ

 กรณีตัง้ชือ่แฟ้มเอกสาร ใหน้ําหนา้ดว้ยตวัเลขวนัทีส่รา้ง/แกไ้ข/เผยแพร่
เอกสาร ในรปูแบบ yyyymmdd (โดย yyyy คอืปี ค.ศ.)





เหตุผล การหลีกเลี่ยงใช้เครื่องหมาย Underscore

 ผู้ใช้งานจํานวนมาก ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมาย underscore

 สร้างความเข้าใจผิด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ง่าย



ชื่อหน้าเอกสารออนไลน์
• Namespace – Wiki

• Pagename

• Alias

• Permalink

• ผลกระทบต่อการนาํ URL มาอ้างองิ

คุณชอบ ...

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0
%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

http://th.wikipedia.org/wiki/ทุเรียน

หรือ



มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัแหง่แรกใน
สว่นภมูภิาคของประเทศไทย โดยใชช้ือ่ตาม
จังหวดัเป็นแหง่แรก เป็นศนูยก์ลางการศกึษา
ของภาคเหนอื ตัง้อยูท่ีต่ําบลสเุทพ อําเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม่

แหลง่ขอ้มลู:
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เขา้ถงึวนัที ่5 
เมษายน 2553

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B
8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0
%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88



การตัง้ชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มเอกสาร

 ในวันเดียวกันหากมีการแก้ไขเอกสารหลายครัง้ ให้ระบุตัวเลข
รุ่นของการแก้ไขต่อท้าย เช่น

20150613-digital-standard-1.odp

20110613-digital-standard-2.odp

หากมีการแก้ไขเอกสารในวันถัดไป ให้กําหนดชื่อแฟ้มเอกสาร
ใหม่โดยใช้วันที่ที่แก้ไข

20150614-digital-standard.odp



ชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร

•มักใช้ภาษาไทย
•มักจะมีช่องว่าง
•มักมีอักขระพิเศษผสม

•ไม่สื่อความหมาย
ตัวอย่างแฟ้มเอกสาร
ที่ใช้ภาษาไทยและ
รับส่งทางอีเมล



ชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร

•ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์เลก็ ผสมตัวเลข

•ใช้เฉพาะเครื่องหมาย –

•ไม่ควรมีช่องว่าง
•ไม่ควรยาวมากเกินไป
•สื่อความหมายชัดเจน



ปัญหาสื่อดิจิทลั

• สื่อดิจิทัล ไม่ได้กําหนดมาตรฐานร่วมกัน

• การทํางานซํ้าซ้อน เสียเวลา

• ระบบคลังความรู้ดิจิทัล ไม่รองรับมาตรฐาน

• การละเมิดลิขสิทธิ์

• Software, Content, Font, Image



มาตรฐานที่ควรพิจารณา

• ชื่อโฟลเดอร์/แฟ้มเอกสาร

• การสร้างเอกสารงานพิมพ์

• การสร้างเอกสาร PDF

• การสร้างสื่อนําเสนอ

• ภาพดิจิทัล

• การสร้างเอกสารเว็บ

• สื่อมัลติมีเดียดิจิทัล

• ระบบจัดเก็บ/คลังเอกสาร



จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นระบบ

• แฟ้มเอกสารงานพิมพ์
• รายงาน

• คู่มือ

• ตํารา

• บทความ

• แฟ้มสไลด์นําเสนอ

• แฟ้มภาพ

• แฟ้มวีดิทัศน์

• แฟ้มแผนที่

• แฟ้มบันทึกเสียง

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

• วิทยานิพนธ์

• งานวิจัย

• งานวิชาการ



การสร้างและจัดเก็บเอกสารอย่างมีมาตรฐาน

•ฟอนต์มาตรฐาน

•การพิมพ์มาตรฐาน

•การแปลงเอกสารมาตรฐาน
•การบันทึกเอกสารมาตรฐาน
•การสาํเนาข้อมูล



ฟอนต์ในประเทศไทย

• ปัญหาที่ผ่านมา
– การใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ

– การใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทําให้จํากัดสิทธิ์ต่างๆ 

ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ

– ปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ฟอนต์

• แนวทางแก้ไข
– รัฐบาลไทยประกาศใช้ “ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย”



ฟอนต์สวยๆ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

• TH Baijam – สวยไหมครับ

• TH Chakra Petch – สวยไหมครับ

• TH  Charm of AU – สวยไหมครับ
• TH Charmonman – สวยไหมครับ
• TH Fah kwang – สวยไหมครับ

• TH Krub - สวยไหมครับ



ฟอนต์สวยๆ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
(ตัวอย่างจากฟอนต์มาตรฐานราชการไทย)

TH Charmonman ออกแบบโดยคณุเอกลกัษณ์ เพียรพนาเวช TH Krub ออกแบบโดยคณุเอกลกัษณ์ เพียรพนาเวช



TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ

TH Sarabun PSK



TH Sarabun New

SIPA ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกันแก้ไขสัญญาอนุญาตฟอนต์ TH Sarabun ตัวนี้ใหม่เป็น 
GPL 2.0 + Font exception เพื่อให้เป็นฟอนต์ที่เสรียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่มีใน TH Sarabun PSK ตัวเดิม



Default Font

• การกําหนดให้ฟอนต์ใดๆ เป็นค่า “กําหนด” ของโปรแกรม MS Word, MS PowerPoint 
หรือโปรแกรมอื่นๆ ในกลุ่มลักษณะเดียวกัน 

• ไม่ต้องเสียเวลากับการเลือกเปลี่ยนฟอนต์ทีละพารากราฟ หรือทีละสไลด์



ตัวอย่าง Default Font ใน PPT
1

2

3



ตัวอย่าง Default Font ใน Word



การพิมพ์ที่ถูกต้อง

 การใช้ปุ่ม <Enter>
 ตัดคํา ณ ตําแหน่งที่ต้องการ โดยกดปุ่ม <Shift><Enter>

 ขึ้นหน้าใหม่ ณ ตําแหน่งที่ต้องการ โดยกดปุ่ม <Ctrl><Enter>

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

 การเว้นวรรค

 คําทับศัพท์

Internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ท อินเทอร์เน็ต
Digital ดิจิทอล ดิจิตอล ดิจิทัล
Web เว็ป เวป เว็บ
Site ไซต์ ไซท์



Style หัวใจงานพิมพ์

Heading 1

Heading 2Heading 2Heading 2



Style หัวใจงานพิมพ์

• ปรับแก้ไขได้ง่าย

• เอกสารไม่เสียฟอร์แมต

• สร้างสารบัญได้ทันที

• แปลงเป็นเอกสารเว็บ
ที่คนตาบอดอ่านได้ด้วย
Screen Reader ได้ง่าย

• แปลงเป็น Digital Library
Content มาตรฐานพร้อม
สารบัญอัตโนมัติ (Greenstone)



Style หัวใจงานพิมพ์

เอกสารจาก Word ที่สร้างด้วย 
Style แปลงเป็น PDF พร้อม 
“สารบัญ” หรือ 
“Bookmark” อัตโนมัติ



การฝังฟอนต์ (Embeded Font)

 เอกสารที่สร้างด้วย MS Office สามารถฝังฟอนต์ TH 
SarabunPSK กับเอกสารได้



Metadata

• คน้หาเอกสารไดย้ากจัง
• ทําไหมคน้หาภาพไมไ่ด ้
• เสยีงคน้หาไดไ้หม



คุณเคยประกาศเมทาดา ให้ Word หรือสไลด์หรือไม่

41

• MS – Office
• File, Properties..



ประโยชน์ของ Metadata

• เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นเอกสาร

• เป็นข้อมูลให้กับ Search Engine ต่างๆ 

• การเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างรวดเร็ว

• ส่งข้อมูลให้กับซอฟต์แวร์/ระบบเพื่อประกอบการใช้งาน/สืบค้น

• การใช้ประกอบการวิเคราะห์/ประมวลผล



Meta Tags

•Metadata สําหรับการนําเสนอบนเว็บ

•บรรจุไว้ใน Head 
• รูปแบบทั่วไป

<META NAME=“dataname” CONTENT=“datavalue”>

www.submitexpress.com/analyzer



บันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์



เอกสาร PDF

 PDF คือคําตอบเพื่อแก้ไขปัญหาหลากหลายในการสร้างเอกสาร

 แต่ PDF ก็ไม่ช่วยหาก

มีการใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับระบบ OS

ส่งออกเป็น PDF ผิดลักษณะการใช้งาน

กําหนดเงื่อนไขการเข้าถึงผิดวัตถุประสงค์ / ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขการเข้าถึง
เอกสาร



การฝังฟอนต์ (Embeded Font)

 เอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org 
ควรส่งออกเป็น PDF แบบฝังฟอนต์

File, Export as PDF

คลิกเลือก PDF/A-1a

หรือแจ้งให้ผู้รับทราบว่าเอกสารชุดนี้
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK



ส่งออกเอกสารเป็น PDF/A



การฝังฟอนต์ด้วย Acrobat Writer/Professional



ปรับเปลี่ยนวิธพีมิพง์าน

• ตัดคํา ณ ตําแหน่งที่ต้องการ โดย

• เคาะช่องว่างไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตัดคํา

• กดปุ่ม <Enter>

• กดปุ่ม <Shift><Enter>

• ขึ้นหน้าใหม่ ณ ตําแหน่งที่ต้องการ

• กดปุ่ม <Enter> ไปเรื่อยๆ จนขึ้นหน้าใหม่

• กดปุ่ม <Ctrl><Enter>

×

×

×



Auto Caption



สไลด์ด้วยแม่แบบสไลด์



เอกสารสแกน



การสแกน

• เครื่องสแกน

– จัดซื้อ/จัดหา

– พัฒนา

• กระบวนการสแกน



การพัฒนาเครื่องสแกน



การพัฒนาเครื่องสแกน



กระบวนการสแกน



ขั้นสแกน



มาตรฐานการจดัเตรยีมรปูภาพ
ภาพตน้ฉบบั ภาพ

สือ่ส ิง่พมิพ์
ภาพสําหรบั

Digital Archive
Presentation Database Website Preview

Format JPG, TIFF
Raw format

TIFF, BMP JPG, TIF, JPG JPG, PNG JPG,TIF,
PNG

GIF
JPG
PNG

GIF
JPG
PNG

Resolution
(dpi)

150++ 150++ 72 – 150 72 – 150 72 – 150 72, 96 72

Color RGB/CMYK CMYK RGB RGB RGB RGB RGB

Size (pixels) 1,240++ 1,240++ 1024  768++ 1024  768++  300  250  300  
250

 100  
100



ขั้น Crop & Rotate



ขั้น Retouch & PDF



ขัน้ PDF

• จัดทํา PDF Bookmark และ/หรือ Comment

• ใส่ PDF Metadata 

• ระบุรูปแบบสัญญาอนุญาต

– Copyright

– CreativeCommons

– Public Domain

• จัดเก็บเอกสารคุณภาพสูงเป็นคลัง

• จัดเก็บเอกสารคุณภาพปานกลาง/ตํ่าเพื่อเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต



PDF Properties : Metadata



การเผยแพร่

• เผยแพร่เฉพาะกลุ่ม

• เผยแพร่สาธารณะ

• รูปแบบ

– เว็บไซต์ --> Online/Offline Web

– ฐานข้อมูล

– Media --> Image, PDF, Text, Flip eBook



มาตราฐานเอกสารเวบ็



ฟอนต์ภาษาไทยกับเว็บ

HTML

<font face=“Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi”>…</font>

CSS

font-family: Tahoma, “MS Sans Serif”, Thonburi;

เอกสารเว็บของทา่น 
กําหนดฟอนตใ์ด



ตัวอักษรแตกเมื่อขยายขนาดฟอนต์



Thai Encoding

เอกสารเว็บของทา่น
กําหนด Encoding หรอืไม่
หากกําหนดระบเุป็นอะไร





Thai Encoding
UTF-8, TIS-620, Windows-874

<meta http-equiv=“content-type” 
content=“text/html; charset=………..”>



Thai Encoding

Database
TIS-620

Database
Windows-874

Database
UTF-8

Web
ISO-8859-1

Web
Windows-874

Web
ไมร่ะบุ

สือ่ PPT

สือ่ Word

สือ่ Excel

สือ่ Web









ปัญหา Thai Encoding
กับการเก็บเกี่ยวข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น

DSpace

DSpace

DSpace

DSpace

OAI
Harvester



เสียง .wav

• อย่าบันทึกแล้วจบด้วย Save

• กําหนดค่าให้เหมาะสมก่อน

• 8-bit or 16-bit sound data

• Mono Preprocessing

• Sample Rate
• 5 kHz is barely acceptable for speech.

• 11 kHz is the lowest recommended quality for a short segment of music and is one-quarter of the 
standard CD rate.

• 22 kHz is a popular choice for Web playback and is half the standard CD rate.

• 44 kHz is the standard CD audio rate



เสียง MP3

• Bit Rate
• 8 Kbps through 160 Kbps CBR (constant bit rate). 

• 16 Kbps or higher for the best results

• Mono Preprocessing

• Quality
• Fast yields faster compression but lower sound quality. 

• Medium yields somewhat slower compression but higher sound quality. 

• Best yields the slowest compression and the highest sound quality.



Image

• ภาพต้นฉบับ

• ภาพสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์

• ภาพสําหรับสื่อ Presentation ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia Presentation)

• ภาพสําหรับเว็บไซต์ทัง้ภาพแบบย่อ (Preview) และภาพจริง 

• ภาพสําหรับระบบฐานข้อมูล



มาตรฐานรูปแบบการนาํเสนอภาพ

ภาพ
ตน้ฉบบั

ภาพ
สือ่ส ิง่พมิพ์

ภาพสําหรบั
Digital 
Archive

Presentation Database Website Preview

Format JPG, TIFF TIFF, BMP JPG
TIF

JPG JPG
TIF

GIF
JPG
PNG

GIF
JPG
PNG

Resolution
(dpi)

Up to 350 Up to 350 72 – 150 72 – 150 72 – 150 72, 96 72

Color RGB/CMYK CMYK RGB/CMYK RGB RGB RGB RGB

Size 
(pixels)

Up to 
1840  
1232

Up to 
1840  1232

Up to 
1024  768

Up to 
1024  768

 300  250  300  
250

 100  
100

Folder original dtp archive present database web preview

File Name ตามจรงิ เปลีย่นตามขอ้กําหนด โดยแยกเป็นโฟลเดอรเ์ฉพาะ





Resolution 72-ppi and 300-ppi



ภาพกับ PPT

ตกแต่ง PPT ด้วยภาพสแกน 
ภาพถ่ายดิจิทัล 

ขนาดไฟล์ PPT โตมาก

แก้ไขอย่างไรดี ?????



การลด Resolution ของ PPT



Format

• รูปแบบของไฟลภ์าพที่ใช้ในการจัดเก็บภาพ 

•การเลอืกรูปแบบที่เหมาะสมตอ่การนําเสนอจะช่วยให้ภาพมีขนาด (File 
Size) เล็กลง โดยคงความคมชัดไวใ้นระดบัด ี

•ประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกข้อมูลไดเ้ป็นอย่างด ี



GIF

• Graphics Interlace File
• จํานวนสีและความละเอียดของภาพไม่สูงมากนัก
• ต้องการพื้นแบบโปร่งใส

• ต้องการแสดงผลแบบโครงร่างก่อน แล้วค่อยแสดงผลแบบละเอียด

• ต้องการนําเสนอภาพแบบภาพเคลื่อนไหว

• ส่วนขยายคือ .gif



85

JPEG

• Joint Photographer's Experts Group 

• เหมาะสมกับการนําเสนอทั้งระบบสื่อมัลติมีเดีย และเว็บไซต์ 

• สามารถกําหนดขนาดของไฟล์ได้ตามความเหมาะสม (File Compression) 

• สามารถกําหนดคุณสมบัติการแสดงผลแบบหยาบ แล้วค่อยๆ ละเอียดเมื่อเวลาผ่านไป ที่
เรียกว่าคุณสมบัติ Progressive 

• ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .jpg หรือ .jpeg



PNG

• Portable Network Graphics 

• รูปแบบล่าสุดในการนําเสนอภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

• สามารถแสดงผลได้ในระบบสีเต็มพิกัด (True Color)
มีขนาดไฟล์เล็ก และควบคุมคุณภาพได้ตามที่ต้องการ 
มีการกําหนดให้พื้นภาพเป็นพื้นโปร่งใสได้ (Transparent) รวมทัง้การแสดงผลแบบหยาบสู่
ละเอียด (Interlaced) 

• ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .png



คุณสมบตัิเฉพาะของภาพ



JPEG Quality

JPEG - 19K
Low Quality

JPEG - 60K
Max Quality



Progressive & Interlaced

รูปภาพทีแ่สดงในโหมดปกติ

การแสดงผลภาพแบบ Interlacedการแสดงผลภาพ

แบบ Progressive



JPG & PNG



PNG & GIF Transparent



ตัวอย่าง

<head>
<title>Meta Tags-Metadata Elements</title>

<meta name="description" content=“meta tags.">
<meta name="keywords" content="meta data, metadata, 
meta tag, meta-tag, search-engine">
<meta name="author" content="Keith Brooke">

</head>



ความสวยงามของเว็บเมทาดาทา



Web Metadata

• หน่วยงานของท่านกําหนดการลงรายการ Web metadata (W3C, OpenURL) 
ในเอกสารเว็บหรือไม่

• การกําหนด Title
• Description
• Keywords

• Author



เพิ่มมูลค่าให้เว็บด้วย OpenURL

<meta name="DC.title" content=“รายละเอียด" />

<meta name="DC.creator" content=“รายละเอียด" />

<meta name="DC.description" content=“รายละเอียด" />

<meta name="DC.keywords" content=“รายละเอียด" />

<meta name="DC.description" content=“รายละเอียด" />



<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">

<title>Faculty of Science, Mahidol University - Most Recent and Most Cited 
Articles</title>

<META NAME="Author" CONTENT="Faculty of Science, Mahidol University">

<META NAME="Keywords" lang="en" CONTENT="Faculty of Science, Mahidol
University, Mahidol, Thailand, Research, Publications">

<META NAME="Description" CONTENT="Research Outputs of Faculty of 
Science, Mahidol University">

<META NAME=“DC.title” CONTENT=“Faculty of Science, Mahidol University -
Most Recent and Most Cited Articles”>

<META NAME="Author" CONTENT="Faculty of Science, Mahidol University">

<META NAME=“DC.Keywords" lang="en" CONTENT="Faculty of Science, 
Mahidol University, Mahidol, Thailand, Research, Publications">

<META NAME=“DC.Description" CONTENT="Research Outputs of Faculty of 
Science, Mahidol University">



ค้นหาภาพไม่ยากด้วย Image Metadata

• สนับสนุนระบบค้นคืนภาพ และการป้องกันลิขสิทธิ์ของภาพ 

• Image Metadata ระบบ XMP (eXtensible Metadata Platform) 

• พัฒนาโดย The Newspaper Association of America (NAA) และ The International 
Press Telecommunications Council (IPTC) 

• ใช้งานได้กับโปรแกรม Adobe PhotoShop และสามารถนําเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
รูปภาพ เช่น Title, Author, Position, Caption, Copyright, URL, Keyword, Categories, 
Detail of org.







การโอนถา่ย 
Metadata





เสยีงก็คน้ไดน้ะครบั



Metadata ใน Video



ประเด็นลิขสิทธิ์ก็สําคัญ

• Copy คนอื่นมาโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่เผยแพร่ในชื่อคนเองและใส่สัญญา
อนุญาต

• เผยแพร่อย่างไร ไม่ให้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์

• มีเนื้อหาอยากเผยแพร่ แต่ไม่อยากตอบให้เอาไปขาย ทําอย่างไรให้ง่ายๆ



Gotoknow.org



ปัญหาลิขสิทธิ์ของเมอืงไทย



สงวนลิขสิทธิ์ ?

• เมื่อคุณผลิตงานสร้างสรรค์ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน บทเพลง รูป
ถ่าย รูปวาด ฯลฯ งานนัน้จะถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แบบ “สงวน
ลิขสิทธิ์ 100%” โดยอัตโนมัติ

• ไม่ว่าคุณจะแจ้งต่อทางการหรือไม่

• ไม่ว่าคุณจะแสดงเครื่องหมาย © บนงานของคุณหรือไม่



มิติของลิขสิทธิ์

• ผู้สร้างสรรค์
• ต้องการประกาศให้ชัดเจนว่าผลงานของตน

อนุญาตให้ใช้ได้ระดับใด

• ไม่ต้องการจ่ายค่าเอกสารประกาศลิขสิทธิ์ให้
สํานักงานกฎหมาย

• มีระบบตรวจสอบที่ชัดเจน

• ไม่ต้องการอนุญาตการขอใช้ผลงานรายชิ้นทุก
กรณี

•ผู้ใช้
• เห็นประกาศที่ชัดเจนของลิขสิทธิ์ 

• มั่นใจว่าผลงานที่นํามาใช้ 
ได้ใช้อย่างเหมาะสม ถูกต้องกติกา

• สืบค้นสื่อที่อนุญาตได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต









หน่วยงานของทา่นกําหนดนโยบาย
การเผยแพร่สื่ออย่ง ไร

• Copyright

• Public Domain

• Creative Commons

• ประเภทเอกสาร

• รูปแบบการกําหนดสิทธิ์



NSTDA myPerformance



ครีเอทีฟคอมมอนส์
Creative Commons

• http://creativecommons.org/

• รูปแบบ “สัญญาอนุญาต” (license agreement) ที่ทุกคนนําไปใช้กับงานของ
ตัวเองได้ฟรี 

• คิดค้นโดยองค์กรการกุศลชื่อเดียวกัน

• ก่อตัง้โดยนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชาว
อเมริกันกลุ่มหนึ่ง นําโดย ลอว์เรนซ์ เลสสิก (Lawrence Lessig) อาจารย์
กฎหมายประจํามหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ผู้รณรงค์แนวคิด “วัฒนธรรมเสรี” (free culture) 





เป้าหมาย

• การอนุญาตให้คนทั่วโลกสามารถ

• เผยแพร่
• จัดแสดง
• ทําซํ้า
• โพสงานตา่ง ๆ ลงในเว็บไซตไ์ด้

• ตราบใดที่พวกเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของลิขสิทธิ์
เป็นผู้กําหนด



เงื่อนไข

• สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์มีเงื่อนไขหลักสี่ข้อ

• ผู้สร้างงานสามารถเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันก็ได้

• “ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง” (Attribution ) - BY
• “ไม่ใช้เพื่อการค้า” (Noncommercial) - NC
• “ไม่แก้ไขต้นฉบับ” (No Derivative Works) - ND
• “ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกนั” (Share Alike) - SA



ยอมรับสทิธขิองผูส้รา้ง
(Attribution) - BY

ไมแ่กไ้ขตน้ฉบบั 
(No Derivative Works) 
- ND

ใชส้ญัญาอนุญาต
แบบเดยีวกนั

(Share Alike) - SA

ไมใ่ชเ้พือ่การคา้ 
(Noncommercial) - NC



ผสมผสานกันได้ตามต้องการ



รูปแบบ

• Human-Readable Common Deed

• สัญญาฉบับอ่านง่าย สําหรับคนทั่วไป
• Lawyer-Readable Legal Code 

• สัญญาฉบับกฎหมาย สําหรับการนําไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม เช่น
เมื่อเกิดคดีฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์

• Machine-Readable Digital Code 

• สัญญาฉบับภาษาคอมพิวเตอร์ สําหรับให้โปรแกรมท่องเว็บต่างๆ เช่น
เสิร์ชเอ็นจิ้นของกูเกิ้ล “อ่าน” ออกโดยอัตโนมัติ





สร้าง (cc) เอกสารเว็บ

• เข้าเว็บไซต์ http://creativecommons.org/license/

• เลือกรูปแบบ



สร้าง (cc) เอกสารเว็บ

• คัดลอก Code ไปแปะในเอกสารเว็บ



PDF Security



Watermark



ฝังลิขสิทธิ์ใน IPTC สิครับ



อยา่ทําคลงัความรูด้จิทิลั
เป็นคลงั “ขยะดจิทิลั” และ

“คลงัของเถือ่น”
นะครับ



แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• http://stks.or.th/wiki

• http://stks.or.th/

• http://www.thailibrary.in.th

• http://www.nstda.or.th

• http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/


