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Trends ของหอ้งสมดุอดุมศกึษา

• Datafied scholarship

• Connected learning

• Library as a service

• The inside-out library

• Blurred boundaries and identities

• Contextual pressures 

2https://sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/SCONUL%20Report%20Mapping%20the%20Future%20of%20Acad
emic%20Libraries.pdf



Positioning ของหอ้งสมดุอดุมศกึษา

• Infrastructure and services-provider 

• Co-creator of knowledge 

• Partner

• Collaborator

• Leader
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“Research is formalized curiosity. 
It is poking and prying 

with a purpose”
Zora Neale Hurston
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https://www.youtube.com/watch?v=jTI1t9O3GBU
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https://twitter.com/facetpublishing/status/715096173279911936
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https://twitter.com/facetpublishing/status/715096173279911936



ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
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https://www.naiin.com
https://www.publicdomainpictures.net/top-images.php
https://www.youtube.com
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https://transparencyreport.google.com/copyright/overview



ตวัอยา่งกรณีการละเมดิลขิสทิธิ ์
และกรณีสุม่เสีย่งตอ่การละเมดิลขิสทิธิ ์
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ทรพัยส์นิทางปญัญา
ทรพัยส์นิทางอตุสาหกรรม ลขิสทิธิ ์

ความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ีเ่กีย่วกบั
สนิคา้อตุสาหกรรมตา่งๆ 
-สทิธบิตัร 

-สทิธบิตัรการประดษิฐ์
-อนุสทิธบิตัร
-สทิธบิตัรการออกแบบ ผลติภณัฑ์

-แบบผังภมูขิองวงจรรวม 
-เครือ่งหมายการคา้ 
-ความลบัทางการคา้ 
-สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

สทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวของผูส้รา้งสรรคท์ีจ่ะ
กระท าการใดๆ เกีย่วกบังานทีผู่ส้รา้งสรรค์
ไดท าขึน้ตามประเภทลขิสทิธิท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด ไดแ้ก ่งานวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศลิปกรรม ดนตรกีรรม โสตทัศนวสัด ุ
ภาพยนตร ์สิง่บนัทกึเสยีง งานแพรเ่สยีง
แพรภ่าพ หรอืงานอืน่ใดในแผนกวรรณคด ี
แผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ ไมว่า่
งานดงักลา่งจะแสดงออกโดยวธิหีรอืรปู
แบบอยา่งใดๆ นอกจากนัน้กฎหมายลขิสทิธิ์
ยังใหค้วามคุม้ครองถงึสทิธขิองนักแสดง
ดว้ย 
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พรบ.ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537
มาตรา 6 งานอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญัตนิี ้ไดแ้กง่านสรา้งสรรคป์ระเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศลิปกรรม ดนตรกีรรม โสตทัศนวัสด ุภาพยนตร ์ส ิง่บนัทกึเสยีง งานแพรเ่สยีง
แพรภ่าพ หรอืงานอืน่ใดในแผนกวรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ ของผู ้
สรา้งสรรคไ์มว่า่งานดงักลา่วจะแสดงออกโดยวธิหีรอืรปูแบบอยา่งใด

การคุม้ครองลขิสทิธิไ์มค่ลมุถงึความคดิ หรอืขัน้ตอน กรรมวธิหีรอืระบบ หรอืวธิใีชห้รอื
ท างาน หรอืแนวความคดิ หลกัการ การคน้พบ หรอืทฤษฎทีางวทิยาศาสตรห์รอื
คณติศาสตร์

มาตรา 7 สิง่ตอ่ไปนีไ้มถ่อืวา่เป็นงานอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญัตนิี้

(1) ขา่วประจ าวัน และขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นเพยีงขา่วสารอนัมใิชง่านในแผนก
วรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ

(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

(3) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ค าชีแ้จง และหนังสอืโตต้อบของกระทรวง ทบวง 
กรม หรอืหน่วยงานอืน่ใดของรัฐหรอืของทอ้งถิน่

(4) ค าพพิากษา ค าสัง่ ค าวนิจิฉัย และรายงานของทางราชการ

(5) ค าแปลและการรวบรวมสิง่ตา่ง ๆ ตาม (1) ถงึ (4) ทีก่ระทรวง ทบวง กรม หรอื
หน่วยงานอืน่ใดของรัฐหรอืของทอ้งถิน่จัดท าขึน้
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วตัถปุระสงค์

• เพือ่เป็นการตอบแทนความคดิสรา้งสรรค์

• เพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจในการสรา้งสรรคง์าน
ใหม่ๆ
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พรบ.ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537

มาตรา 15 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจา้ของลขิสทิธิ์
ยอ่มมสีทิธแิตผู่เ้ดยีวดงัตอ่ไปนี ้

(1) ท าซ ้าหรอืดดัแปลง 

(2) เผยแพรต่อ่สาธารณชน 

(3) ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรอืส าเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โสตทัศนวสัด ุ
ภาพยนตร ์และสิง่บนัทกึเสยีง 

(4) ใหป้ระโยชนอ์นัเกดิจากลขิสทิธิแ์กผู่อ้ ืน่ 

(5) อนุญาตใหผู้อ้ ืน่ใชส้ทิธติาม (1) (2) หรอื (3) โดยจะก าหนดเงือ่นไขอยา่งใด
หรอืไมก่็ได ้แตเ่งือ่นไขดงักลา่วจะก าหนดในลกัษณะทีเ่ป็นการจ ากัดการแขง่ขนั
โดยไมเ่ป็นธรรมไมไ่ด ้

การพจิารณาวา่เงือ่นไขตามวรรคหนึง่ (5) จะเป็นการจ ากดัการแขง่ขนัโดยไม่
เป็นธรรมหรอืไม ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 
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พรบ.ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537

มาตรา 19 ภายใตบ้ังคับมาตรา 21 และมาตรา 
22 ลขิสทิธิต์ามพระราชบญัญัตนิีใ้หม้อียูต่ลอด
อายขุองผูส้รา้งสรรค ์และมอียูต่อ่ไปอกีเป็นเวลา
หา้สบิปี นับแตผู่ส้รา้งสรรคถ์งึแกค่วามตาย

ในกรณีทีม่ผีูส้รา้งสรรคร์ว่ม ลขิสทิธิใ์นงาน
ดังกลา่วใหม้อียูต่ลอดอายขุองผูส้รา้งสรรคร์ว่ม 
และมอียูต่อ่ไปอกี เป็นเวลาหา้สบิปีนับแตผู่ ้
สรา้งสรรคร์ว่มคนสดุทา้ยถงึแกค่วามตาย
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พรบ.ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537

มาตรา 27 การกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่แกง่านอนัมี
ลขิสทิธิต์ามพระราชบญัญัตนิี ้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตตาม
มาตรา 15 (5) ใหถ้อืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์ถา้ไดก้ระท า
ดงัตอ่ไปนี้
(1) ท าซ ้าหรอืดดัแปลง
(2) เผยแพรต่อ่สาธารณชน

บทลงโทษ (มาตรา 69)
กรณีไมไ่ดท้าเพือ่การคา้ ปรับ 20,000 –200,000บาท
กรณีทาเพือ่การคา้ จาคกุ 6 เดอืน –4 ปี หรอืปรับตัง้แต่
100,000 –800,000บาท หรอืทัง้จาทัง้ปรับ
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“ใชแ้คน่ดิหน่อย” /
“ใชเ้พือ่การเรยีนการสอน” / “ใชเ้พือ่การศกึษา”/ 

“ไมไ่ดใ้ชเ้พือ่การคา้หรอืหาก าไร” / 
“อา้งองิทีม่าแลว้” / 

“เป็นบรรณารักษ์” / “เป็นหอ้งสมดุ”

ไมเ่ป็นไรหรอก ไมผ่ดิกฎหมาย
ไดร้บัการยกเวน้
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ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ์ ตาม
พรบ.ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537
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ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ์ ตาม
พรบ.ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537
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การใชส้ทิธทิ ีเ่ป็นธรรม

1. ตอ้งไมข่ดัตอ่การแสวงหาประโยชนจ์ากงาน
อนัมลีขิสทิธิต์ามปกตขิองเจา้ของลขิสทิธิ์

2. ตอ้งไมก่ระทบกระเทอืนถงึสทิธอินัชอบดว้ย
กฎหมายของเจา้ของลขิสทิธิเ์กนิสมควร
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เกณฑก์ารพจิารณาการใชง้าน
ลขิสทิธิ์

1. วตัถปุระสงคแ์ละลักษณะการใชง้าน: ไมเ่ป็น
การกระท าเพือ่การคา้/หาก าไร และตอ้งไมม่ี
เจตนาทจุรติ

2. ลักษณะของงานอนัมลีขิสทิธิ:์ ระดบัของการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน และเป็นงานทีม่กีารโฆษณา
แลว้หรอืไม่

3. ปรมิาณและเนือ้หาทีเ่ป็นสาระส าคญัทีถ่กู
น าไปใชเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัเนือ้หาทัง้หมด

4. ผลกระทบตอ่ตลาด/มลูคา่ของงานอนัมลีขิสทิธิ์
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การใชง้านลขิสทิธิท์ ีเ่ป็นธรรม:
รปูภาพและภาพถา่ย
• ใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาพแตไ่มเ่กนิ 5 
ภาพ ตอ่ผูส้รา้งสรรค ์1 ราย หรอื
รอ้ยละ 10 ของจ านวนภาพของผู ้
สรา้งสรรค ์1 ราย (แลว้แตว่า่จ านวน
ใดนอ้ยกวา่กนั)

• ผูส้อนและผูเ้รยีนดาวนโ์หลดภาพ
จากอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ใชใ้น
การศกึษาไดใ้นปรมิาณเทา่กบั 
(ขา้งตน้) แตจ่ะอพัโหลดงานนัน้
กลบัขึน้อนิเตอรเ์น็ตไมไ่ด ้หาก
ไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของสทิธิ์
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25http://www.otepc.go.th/index.php/2012-07-11-08-30-24/2012-07-02-14-59-15/625-2013-02-11-22-07-53



สญัญาอนญุาต

26https://creativecommons.org/

Copyright
สงวนสทิธิท์กุ
ประการ

Creative 
Commons
สงวนสทิธิบ์าง
ประการ

Public Domain
ไมส่งวนสทิธิ์



Creative Commons

27https://creativecommons.org/



วตัถปุระสงค์

• เพือ่ใหเ้จา้ของผลงานอนัมลีขิสทิธิส์ามารถ
แสดงขอ้ความอนัอ านวยความสะดวกให ้
สาธารณชนรูถ้งึสทิธิใ์นผลงาน และทราบวา่จะ
น างานอนัมลีขิสทิธข์องตนไปใชไ้ดโ้ดยไมต่อ้ง
ขออนุญาตและไมถ่อืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์
โดยผูท้ีน่ าผลงานไปใชต้อ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขที่
ก าหนดไว ้

• การสงวนสทิธิท์ีส่มเหตสุมผล และสง่เสรมิให ้
คนเคารพสทิธิม์ากขึน้

28https://creativecommons.org/



Creative Commons ภาษาไทย

29https://creativecommons.org/2007/08/30/thailand/



Creative Commons: เง ือ่นไขที่
เจา้ของก าหนดลขิสทิธิไ์ด ้

30http://www.vcharkarn.com/varticle/38531

Attribution 
(BY)
ตอ้งอา้งทีม่า

No Derivatives
(ND)
หา้มดดัแปลง

Noncommercial 
(NC)
หา้มใชเ้พือ่การคา้

Share Alike (SA)
ตอ้งเผยแพรง่าน
ดดัแปลงโดยใช ้

สญัญาชนดิเดยีวกนั
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https://currikiblog.files.wordpress.com/2013/01/creative-commons-licenses-explained_fotor-com.jpg
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ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ (สสส)
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34https://stateof.creativecommons.org/



35https://www.nowandnext.com/PDF/extinction_timeline.pdf



ใช ้CC ท าอยา่งไร

• ไปที ่
creativecommons.org

• คลกิ Share your work

• เลอืกเงือ่นไขสทิธิท์ี่
ตอ้งการ เลอืกประเทศ 
เพิม่ขอ้มลูเกีย่วกบัเนือ้หา

• น า code ไปแปะ
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Open Educational Resources

• Open Educational Resources (OER) คอื แหลง่ทรัพยากร
การศกึษาแบบเปิด (ยเูนสโก, 2555)

• ความหมายของ OER
– สือ่การเรยีนการสอน สือ่การเรยีนรู ้สือ่งานวจัิย ในรปูแบบดจิทัิลหรอืไมก่ต็าม 
ทีอ่ยูใ่นสาธารณะสมบัต ิ(Public domain) หรอืไดรั้บการเผยแพรด่ว้ย
ใบอนุญาตแบบเปิดทีอ่นุญาตใหส้ามารถเขา้ถงึ ใชง้าน ดดัแปลง 
เปลีย่นแปลง และเผยแพรโ่ดยปราศจากคา่ใชจ้า่ยไดโ้ดยบคุคลใดๆ โดยไมม่ี
การก าหนดขอ้บังคบัใดๆ โดยการอนุญาตแบบเปิดนีอ้ยูภ่ายใตก้รอบของสทิธิ
ในทรัพยส์นิทางปัญญาทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยอนุสญัญาระหวา่งประเทศที่
เกีย่วขอ้ง และความเคารพตอ่ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของผลงานนัน้ๆ (ยเูนสโก, 2555)

– วัสดกุารสอน และการเรยีนรูซ้ ึง่สามารถใช ้และใชซ้ ้าโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย มัก
มสีญัญาอนุญาตครเีอทฟีคอมมอนส ์(Creative Commons license) หรอื 
สญัญาอนุญาตสาธารณะท่ัวไป ซึง่ระบวุา่วัสดสุามารถน าไปใช ้ใชซ้ ้า
ดดัแปลง และแบง่ปันไดอ้ยา่งไร (OER Commons, 2017)

– วัสดทุีถ่กูแปลงใหอ้ยูใ่นรปูแบบดจิทิัล ทีเ่ผยแพรโ่ดยปราศจากค่าใชจ้่าย
ส าหรับนักการศกึษา นักเรยีน และผูเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองเพือ่ใชส้ าหรับการสอน 
การเรยีนรู ้และการวจัิย OER ประกอบดว้ยเนือ้หาการเรยีนรู ้ซอฟตแ์วรเ์พือ่
พัฒนา ใช ้และเผยแพรเ่นือ้หา และใบอนุญาตแบบเปิด (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 2007)
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ลกัษณะส าคญัของ OER
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OER

สือ่การเรยีนการสอน 
สือ่การเรยีนรู ้
ส ือ่การวจิยั 

ดจิทิลั/ไม่
ดจิทิลั

Open license/
Public domain

ฟรี

ไมจ่ ากดั
กลุม่ผูใ้ช้

เคารพตอ่ผูท้ ี่
เป็นเจา้ของ
ผลงาน



ทีม่า
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วตัถปุระสงค์

• เพือ่ปรับปรงุการเขา้ถงึทรัพยากรทีม่คีณุภาพ 

• เพือ่ใหท้รัพยากรทีเ่กดิจากแหลง่เงนิทนุสาธารณะ 
สามารถเขา้ถงึโดยผูส้นใจทั่วไป

• เพือ่สนับสนุนโอกาสการเรยีนรูแ้บบเปิด และแบบ
ยดืหยุน่ 

• เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และคณุภาพของทรัพยากรการ
เรยีนรู ้

• เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยส าหรับนักเรยีน และผูป้กครอง

40



ประโยชนข์อง OER
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o ผูเ้รยีน
• ลดคา่ใชจ้า่ยของการศกึษาแกนั่กเรยีน และผูป้กครอง

• อยูท่ีไ่หน เวลาไหน ก็สามารถเขา้ถงึสือ่การเรยีนรูไ้ด ้
ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต

• สนับสนุนแนวทางการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง และการเรยีนรูน้อกระบบ

• สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

• คน้หา และเขา้ถงึสือ่การเรยีนรูท้ีก่วา้งกวา่ในหลักสตูร
หรอืหอ้งเรยีนปกติ

• พัฒนาทักษะการรูด้จิทิัล (Digital literacies)



ประโยชนข์อง OER
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o ผูส้รา้งสรรคส์ ือ่ 
• เผยแพรส่ือ่การเรยีนรูใ้นวงกวา้ง เพิม่ประมาณการใช/้
อา้งองิสือ่การเรยีนรู ้

• เขา้ถงึผูเ้รยีนทีห่ลากหลายขึน้

• ท าใหเ้ป็นทีรู่จั้ก

• เปิดชอ่งทางในการรับฟังขอ้คดิเห็น และเสนอแนะจาก
ผูเ้รยีนหรอืผูเ้ชีย่วชาญ

• สนับสนุนการสรา้งชมุชนนักปฏบิตั ิ(CoPs)

• ปลกูจติส านกึความรับผดิชอบตอ่สงัคม

• เพิม่ทักษะการรูด้จิทิัล (Digital literacies)



ประโยชนข์อง OER
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o สถาบนัการศกึษา/หนว่ยงาน/ประเทศ
• เผยแพรผ่ลงานวชิาการในวงกวา้งมากยิง่ขึน้
• เป็นทีรู่จ้ักมากยิง่ขึน้ทัง้ใน และตา่งประเทศ
• เพิม่ความสามารถในการสนับสนุนผูเ้รยีนระยะไกล
• สรา้งพันธมติรใหม ่และเชือ่มโยงกบัสถาบนั/องคก์รอืน่
• สรา้งสงัคมของการแบง่ปันความรูภ้ายในสถาบนัเพือ่สนับสนุน
งานของสถาบนั

• พัฒนาความเขา้ใจ และสง่เสรมิการบรหิารจัดการสทิธใิน
ทรัพยส์นิทางปัญญา

• ปลกูจติส านักความรับผดิชอบตอ่สงัคม
• ชว่ยเหลอืประเทศทีก่ าลงัพัฒนาในการเขา้ถงึสือ่การเรยีนรูท้ีม่ ี
คณุภาพ
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OER Commons

• https://www.oercommons.org
• เครอืขา่ยความรว่มมอืทีต่อ้งการเผยแพรค่วามรู ้ทรัพยากร
และสือ่การเรยีนรูท้ีอ่นุญาตใหไ้ดใ้ชอ้ยา่งเสร ีบนฐานของ 
Creative Commons Licenses

• เนือ้หาครอบคลมุ 12 สาขาหลกั เชน่ วทิยาศาสตรป์ระยกุต์
สงัคมศาสตร ์คณติศาสตร ์กฎหมาย การศกึษา ธรุกจิ และ
การสือ่สารฯ 

• ผูเ้รยีนกอ่นวัยเรยีน-อดุมศกึษา
• เนือ้หาหลากหลายภาษา เชน่ องักฤษ อารบคิ จนี ฝร่ังเศส
เยอรมันฯ

• สือ่การเรยีนรูห้ลากประเภท เชน่ e-Book ภาพ ขอ้ความ 
(Text/HTML) วดิโีอ ไฟลเ์สยีง แบบทดสอบ กจิกรรม บนัทกึ
การบรรยายฯ

45

https://www.oercommons.org/
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Internet Archive



Internet Archive
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• https://archive.org/
• Top 300 เว็บไซต ์ในโลก
• รวบรวมและเผยแพรส่ือ่หลากหลายประเภท จากแหลง่
สารสนเทศตา่งๆ ทั่วโลก เขา้ถงึผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ฟรี
– เว็บเพจ 324 ลา้นเว็บเพจ
– หนังสอื 16 ลา้นเลม่ (หลากรปูแบบ)
– บนัทกึเสยีง 4 ลา้นรายการ
– วดิโีอ 3 ลา้นรายการ
– ภาพ 4 ลา้นรายการ

• ระบบการจัดหมวดหมูแ่ละสบืคน้ เพือ่ชว่ยคน้หา เชน่ ประเภท
ของสือ่ สถานะภาพของสือ่ ปีสรา้งสรรค ์หัวขอ้/หัวเรือ่ง 
ผูส้รา้ง และภาษา

https://archive.org/
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MIT OpenCourseWare



MIT OpenCourseWare
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• https://ocw.mit.edu

• สือ่การเรยีนการสอนและการเรยีนรูข้อง MIT โดยเฉพาะ
บนัทกึการบรรยาย วดิโีอ แบบทดสอบ

• มหีลกัสตูรมากกวา่ 2,500 หลกัสตูร จาก 37 สาขาวชิา

• มรีะบบการจัดหมวดหมูแ่ละคน้หาสือ่การเรยีนรูแ้กผู่ใ้ช ้

• เนน้ผูเ้รยีนระดบัป.ตรขี ึน้ไป

• เรยีนฟร ีทกุที ่ทกุเวลา ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต

• ผูเ้ขา้ใชง้าน 2 ลา้นคนตอ่เดอืน จากทัว่โลก

• Online Textbooks
https://ocw.mit.edu/courses/online-textbooks

https://ocw.mit.edu/
https://ocw.mit.edu/courses/online-textbooks
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https://ivypanda.com/blog/1000-open-textbooks-
and-learning-resources-for-all-subjects
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CC Search คน้หาภาพจากคลงั
ภาพขนาดใหญ ่
รวมถงึดนตร ีวดิโีอ
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https://search.creativecommons.org



OER World Map
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https://oerworldmap.org



OER World Map: Thailand
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โครงการระบบสือ่สาระออนไลนเ์พือ่การเรยีนรูท้างไกล 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารใีนโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 
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คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด
(OER) https://oer.learn.in.th



คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด
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คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด 
(OER)

สรา้งสรรค+์น าเขา้สือ่เรยีนรู ้
บนฐาน Creative Commons

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
สบืคน้งา่ย+ใชง้านไดป้ลอดภยั
บนฐาน Creative Commons

การรว่มกนัสรา้งสรรคอ์งค์
ความรู ้

คณุธรรมและจรยิธรรม
ทางดา้นวชิาการ

Clipart by ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
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คลงัทรพัยากรการศกึษา
แบบเปิด (OER)

D-GLAM

Digital Gallery
Digital Library 

+ Learning

Digital Archive
Digital 

Museum



Digital Gallery
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Digital Library and Learning
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Digital Archive
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Digital Museum
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สือ่มเียอะมากในอนิเทอรเ์น็ต
ท าไมตอ้งพฒันาระบบนี้

• สือ่ทีม่อียูเ่ดมิไมม่คีวามชดัเจนใน “ลขิสทิธิ”์ และ “เงือ่นไขการ
ใหใ้ชส้ทิธิ”์ ผูส้รา้งสรรคไ์มป่ระกาศ

• ผูใ้ชไ้มใ่สใ่จ/ขาดความเขา้ใจประเด็นลขิสทิธิ ์มักจะเขา้ใจเอง
วา่ “ผูส้รา้งสรรคอ์นุญาต” หรอื เขา้ใจวา่ “ใชเ้พยีงเล็กนอ้ย” / 
“ใชเ้พือ่การเรยีนการสอน” / “ใชโ้ดยไมไ่ดห้าก าไร” ไมน่่าจะ
เป็นอะไร

• ผูส้รา้งสรรค ์ขาดเครือ่งมอื/กลไกในการลงทะเบยีนสือ่ การ
ประกาศเงือ่นไขทางลขิสทิธิท์ีเ่หมาะสม รวมถงึขาดเครือ่งมอื 
Backup ขอ้มลูสือ่

• ประเทศ ควรมคีลงัสือ่เก็บไวใ้นราชอาณาจักร แทนทีจ่ะไปเก็บ
สือ่ไวใ้นระบบของตา่งประเทศ
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สือ่หลากประเภท
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ภาพถ่าย
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Media for All
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จ านวนสือ่ในระบบ

78

เจา้ของผลงาน 2,901 คน/
หนว่ยงาน

Collaboration 
+ Social movement OER

78,183 รายการ / 92,420 ไฟล์

Clipart by ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เขา้ถงึได้
ทกุที ่ทกุ
เวลา ฟร!ี!!

ขอ้มลู ณ วนัที ่25/03/61



79



สถติกิารเขา้ชมและการดาวนโ์หลด
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สถติกิารดาวนโ์หลดสือ่

81



แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

82http://www.digitalthailand.in.th/drive/Digital%20Thailand%20pocket%20book%20EN.pdf



อปุสรรคและความทา้ทาย

83

• การพัฒนาโครงสรา้งพฐ. ICT
• งบลงทนุโครงสรา้งพฐ. ICT
• งบพัฒนา+สนับสนุนกจิกรรม

• นโยบาย
• เครอืขา่ยความรว่มมอื 
• ทักษะการรูด้จิทิัล
• ทัศนคต ิ+ แรงจงูใจ

• กฎหมายลขิสทิธิแ์ละปัญหา
การละเมดิลขิสทิธิ์

Clipart by ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด
โครงการระบบสือ่สาระออนไลน ์เพือ่การเรยีนรู ้

ทางไกลฯ
http://oer.learn.in.th
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OER Global Report 

85
http://oasis.col.org/handle/11599/2788

• OER: Global Report 2017 โดย 
the Commonwealth of 
Learning 
– ส ารวจ 102 ประเทศ

– นโยบาย OER เพิม่ขึน้เป็น 55% 
(45% ปี 2012)

– วัตถปุระสงค:์ การเรยีนแบบเปิด+
การเรยีนรูแ้บบยดืหยุน่ การเขา้ถงึ
ทรัพยากรฯ ทีม่คีณุภาพ และการ
ลดคา่ใชจ้า่ย



ยโุรปและอเมรกิาเหนอื เอเชยี

รูจั้ก OER ยังไมค่อ่ยรูจั้ก OER

แตล่ะพืน้ที/่เขต/ภมูภิาค 
พยายามด าเนนิงานเพือ่ให ้
ไดรั้บการสนับสนุนจาก
รัฐบาล 

ขบัเคลือ่นโดยหน่วยงานของ
รัฐ (แตอ่าจไมจ่ าเป็นตอ้งมี
นโยบายระดับประเทศ)

ความทา้ทาย: ความ
หลากหลายของภาษา และ
วัฒนธรรม การพัฒนา
เทคโนโลย ีการปรับเปลีย่น
โมเดลธรุกจิ

ความทา้ทาย: เครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต การพัฒนาสือ่ฯ 
ความหลากหลายของภาษา
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“Information wants to be free.“

Stewart Brand, 1984
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Open Access (OA)

• Subscription fee >> Serials crisis >> OA

• OA
– Author-pay คอื ผูเ้ขยีนจา่ย ผูอ้า่นอา่นฟร ี

– หมายถงึ ผลงานวชิาการ (เชน่ วารสาร บทความ 
หนังสอื) ทีเ่ผยแพรใ่นรปูอเิล็กทรอนกิส์ ผูใ้ช ้
สามารถเขา้ถงึไดแ้บบเสรแีละฟร ีโดยไมม่ขีอ้จ ากดั
จากระบบลขิสทิธิใ์นการเขา้ถงึ และการใชง้านซ ้า

– มวีารสาร OA บางชือ่ทีเ่ขา้ไปอยููใ่นฐานขอ้มลูสากล 
อยา่ง Scopus หรอืแมก้ระทั่ง ISI Web of Science 
และมคีา่ Impact Factor ได ้

88



Business Model 

• Traditional publishing: ผูอ้า่น/หอ้งสมดุ 
เป็นผูจ้า่ย คา่ส าเนาบทความ  หรอืจา่ยคา่
บอกรับในรปูแบบวารสารหรอืฐานขอ้มลูเพือ่
สทิธิใ์นการอา่น (subscriber-pays model / 
subscription-based model)

• OA Publishing: ผูเ้ขยีนบทความ (หรอื
สถาบนัตน้สงักดั แหลง่เงนิทนุ ฯ) เป็นผูจ้า่ย 
(author-pays model) ผูอ้า่นอา่นฟรี

89
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Gold OA - Open Access Publishing 
ผูเ้ขยีนบทความ สถาบนัตน้สงักดั หรอืแหลง่เงนิทนุ เป็นผูจ้า่ยคา่ตพีมิพ์ (Author-
pays) ใหแ้ก ่OA Publishers ; อนุญาตใหน้ าบทความไปเผยแพรบ่นอนิเตอรเ์น็ตได ้
เปิดใหเ้ขา้ถงึบทความในเลม่อยา่งอสิระทันทหีลงัไดรั้บการตอบรับใหต้พีมิพ์ ; เชน่ 
BioMed Central, Public Library of Science (PLOS), SpringerOpen, Wiley Open 
Access

Green OA - Open Access Self – Archiving
ตพีมิพใ์นวารสารของส านักพมิพท์ั่วไป บางวารสารอาจก าหนดใหม้กีารทิง้ชว่งเวลา 6–
24 เดอืน หลงับทความนัน้ไดรั้บการตพีมิพ ์; แตผู่เ้ขยีนมสีทิธิน์ าบทความมาจัดเก็บไว ้
ในเว็บเพจของตนเอง คลงัความรูอ้งคก์ร (Institutional Repository: IR) หรอื
หน่วยงานกลาง (Central repository) เพือ่น าไปเผยแพรบ่นอนิเตอรเ์น็ตตอ่ได ้; แหลง่
เก็บ เชน่ PubMed Central หรอืเว็บไซตอ์ืน่ๆ เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ถงึได ้

Hybrid OA 
วารสารทีม่บีางบทความใหใ้ชง้านฟร ีบางบทความตอ้งบอกรับเป็นสมาชกิจงึจะใชไ้ด ้ ; 
วารสารทีม่ทีัง้บทความทีเ่ป็น OA และไมใ่ช ่OA คอืใหผู้เ้ขยีนเลอืกวา่จะจ่ายเงนิเพือ่ให ้
วารสารของตนเองเป็น OA หรอืไม ่; เปิดใหเ้ขา้ถงึบทความในเลม่ทันทหีลงัไดรั้บการ
ตอบรับใหต้พีมิพ ์; หอ้งสมดุยังตอ้งจา่ยคา่บอกรับเพือ่อา่น แตบ่ทความมลีักษณะเป็น 
OA คอืผูเ้ขยีนสามารถจา่ยคา่ธรรมเนยีมเพิม่ใหแ้กว่ารสาร หากตอ้งการสทิธิใ์นการน า
บทความเฉพาะของตน ไปจัดเก็บสะสมหรอืเผยแพรส่ว่นตวั 
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ตวัอยา่ง OA publishers

• BioMed Central (2000) Scientific journals

https://www.biomedcentral.com/

• Hindawi Publishing Corporation (1997) 
Scientific journals (STM)

https://www.hindawi.com/

• Public Library of Science (2000) Scientific 
journals (STM)

http://plos.org/
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https://www.biomedcentral.com/
https://www.hindawi.com/
http://plos.org/


OA Journal Resources
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https://doaj.org/



94

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 



ขอ้เดน่ VS ขอ้จ ากดัของ OA

ขอ้เดน่ ขอ้จ ากดั

• เขา้ถงึไดท้กุคน เกดิความเทา่
เทยีมกนัในการเขา้ถงึความรู ้

• เพิม่จ านวนผูใ้ชท้ีส่ามารถ
มองเห็นผลงาน

• ตวัเลขของการถกูอา้งองิถงึมี
แนวโนม้สงู

• ขยายเวทขีองการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้น าไปสูค่วามรว่มมอื 
หรอืการพัฒนาปรับปรงุงาน

• สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้หท้นุ

• ประเด็นคา่ Impact Factor
กบัการตพีมิพผ์ลงาน

• วารสาร OA ยงัจ ากดัอยูใ่น
บางสาขาวชิา

• ประเด็น Author Processing 
Charges (APCs) ระหวา่ง
ผูเ้ขยีน กบั หน่วยงานใหท้นุ/
ตน้สงักดั

• การบรหิารจัดการคลัง
เอกสาร/เว็บไซตส์ว่นตวั

• OA ลวง/คณุภาพต า่
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ประเภทของวารสาร

96

Subscription Open Access Predatory 
journals 

Hijacked 
journals 
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ลกัษณะ Predatory publishing 
• สว่นใหญเ่ป็นวารสาร online  

• ใหส้ง่ผลงานทางอเีมล

• หลายวารสารตัง้ชือ่คลา้ยคลงึกบัวารสารมชีือ่เสยีง เชน่เตมิ s ไป
ทา้ยชือ่วารสารเดมิ เชน่ Polymer/Polymers Cancer/Cancers

• ขอบเขตของวารสารกวา้ง

• มกีระบวนการพจิารณาเรือ่งเพือ่ตพีมิพ ์รวดเร็วทนัใจ อาจมกีาร
ประเมนิบทความแบบอะลุม่อลว่ยและสง่ใหป้รับปรงุบา้งพอเป็น
พธิี

• ตอบรับเพือ่ตพีมิพง์า่ย ไว และสงู

• เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการตพีมิพ ์ในราคาสงู หรอื ถกูกวา่ OA

• ใชภ้าษาไมถ่กูตอ้ง สะกดผดิ ไวยากรณ์เพีย้น
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ลกัษณะ Predatory publishing 
• ไมม่ขีอ้มลู/หนา้ About us

• ขอ้มลูตดิตอ่กลบันอ้ยนดิ

• ส านักพมิพไ์มม่ชีือ่เสยีงในวงการ อาจตัง้อยูใ่นประเทศทีไ่มน่่า
เชือ่วา่มคีวามกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขานัน้ๆ ทีอ่ยูไ่มช่ดัเจน 
(Google Maps street view)

• อา้งเรือ่ง Citation metrics แปลกๆ เชน่ CiteFactor หรอื ISJN

• สรา้ง Metrics ปลอม

• ขาดขอ้มลูเกีย่วกบั Digital preservation 

• เอาลขิสทิธิใ์นผลงานจากผูส้รา้ง

• ขาดขอ้มลูเกีย่วกบั Digital preservation 

• มโีปรโทชัน่มาหลอกหลอ่ เชน่ การประชมุวชิาการตา่งประเทศ
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http://libguides.uwi.edu/c.php?g=529985&p=3634406



ท าไมนกัวจิยัเลอืก Predatory 
journals 

• ขาดขอ้มลู และความรู ้

• แรงกดดันจากผูใ้หท้นุ

• แรงกดดันจากการตพีมิพ์
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ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้แกน่กัวจิยั

• การก าหนดต าแหน่งวชิาการ

• การพจิารณาทนุวจัิย และรางวลั

• ขาดโอกาสในการปรับปรงุตนเอง

• อาจตกเป็นเครือ่งมอืของมจิฉาชพีทีห่าโอกาส
จากการตอ้งการตพีมิพข์องนักวจัิย
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Beall’s list of predatory 
publishers
• รายชือ่ส านักพมิพท์ีม่แีนวโนม้วา่ไมไ่ดด้ าเนนิการ
เพือ่ประโยชนท์างวชิาการ และอาจเป็นการ
หลอกลวงเพือ่หารายได ้

• รวบรวมโดย Associate Professor Jeffrey Beall 
บรรณารักษ์ จาก University of Colorado Denver

• โดยได ้review วารสาร และส านักพมิพ ์จ านวน
มาก และรวบรวมเป็นรายชือ่ส านักพมิพ/์วารสาร ที่
อาจจะเขา้ขา่ยวารสารทีไ่มค่วรสง่รายงานไปตพีมิพ์

• หลักเกณฑก์ารพจิารณา 
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2012
/11/criteria-2012-2.pdf
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https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2012/11/criteria-2012-2.pdf


104https://beallslist.weebly.com/
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Cancer VS Cancers
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เลอืกวารสารทีใ่ชเ่พือ่ตพีมิพผ์ลงาน

• คดิ
 ฉันสามารถเชือ่ถอืวารสารนี?้
 ฉันตอ้งการขอ้มลูมากกวา่นีเ้พือ่ตดัสนิใจ?

• ตรวจสอบ
ชือ่ อาย ุและ ISSN ของวารสาร?
หน่วยงานทีต่พีมิพ?์ ตรวจสอบเว็บไซตข์องวารสาร และ
ส านักพมิพ?์ อายขุองวารสาร?

 เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์ขอบเขตวารสาร?
ตดิตอ่งา่ย/ยาก?
นโยบายการพจิารณาผลงานเพือ่ตพีมิพ?์
ขัน้ตอนการ peer review?
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เลอืกวารสารทีใ่ชเ่พือ่ตพีมิพผ์ลงาน

• ตรวจสอบ (ตอ่)

ชดัเจนเรือ่งคา่ใชจ้า่ยตพีมิพ?์

กองบรรณาธกิารเป็นทีรู่จั้ก?

วารสารมชีือ่เสยีงหรอืเป็นทีรู่จั้กในสาขาวชิา?

คณุและเพือ่นคณุรูจั้กวารสารนี้?

อยูใ่น Journal index? เชน่ Scopus Science 
Citation Index และ DOAJ

อยูใ่นวารสารทีม่ ีIF?

อยูใ่น DOJ, Committee on Publication Ethics 
และ Beall's lists
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เครือ่งมอืชว่ยเลอืกวารสาร

109

https://journalfinder.elsevier.com/



เครือ่งมอืชว่ยเลอืกวารสาร

110

http://cofactorscience.com/journal-selector



เครือ่งมอืชว่ยเลอืกวารสาร

111

http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-
author/journal-author-helpdesk/preparation/1276



เครือ่งมอืชว่ยเลอืกวารสาร
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https://doaj.org/



เครือ่งมอืชว่ยเลอืกวารสาร
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https://www.enago.com/academy/journal-finder/



Research and Citation metrics 

• Impact Factor (IF)
– วดัคณุภาพวารสารวจิัยจากจ านวนการตพีมิพบ์ทความและ
จ านวนการไดรั้บการอา้งองิ (Journal Metrics )

– จ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีบ่ทความของวารสารนัน้จะไดรั้บการ
อา้งองิในแตล่ะปี จัดท าโดย Institute for Scientific 
Information (ISI) ตัง้แตปี่ 1975 จนถงึปัจจบุนั โดย 
Clarivate Analytics (เดมิ Thomson Reuters) ที ่Journal 
Citation Reports (JCR)

– โดยขอ้มลูการอา้งองินี ้ไดม้าจากการอา้งองิทีเ่กดิขึน้ใน
ชว่งเวลา 2 ปีของกลุม่วารสารจ านวนหนึง่ทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูของสถาบนั ISI จ านวน 3 ฐานขอ้มลู คอื 
ฐานขอ้มลู Science Citation Index (SCI),  Social Science 
Citation Index (SSCI) และ Arts and Humanities 
Citation Index (A&HCI) โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้
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Research and Citation metrics 

• Impact Factor (IF)

– เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิคณุภาพ 
เปรยีบเทยีบ และ จัดอนัดบัวารสาร (Journal 
Ranking) ชว่ยประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในการ
จัดหาและบอกรับวารสารของหอ้งสมดุ และใช ้

ประเมนิคณุภาพของสถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะ
คณุภาพของผลงานวจัิยทีต่พีมิพใ์นวารสารของ
นักวจัิยจากแตล่ะสถาบนั 
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116http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html
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https://clarivate.com/products/journal-citation-reports/a



118
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/jcr%202015-%20total.pdf



ประเด็นทีม่กีารถกเถยีง

• Citation Pattern ในแตล่ะสาขาวชิามคีวามผัน
แปรแตกตา่งกนัอยา่งมาก

• การคดิคา่ แคช่ว่งระยะเวลาเพยีง 2 ปี เป็น
ชว่งเวลาทีส่ัน้เกนิไป

• ประเภทของบทความตพีมิพ ์(Review, 
Research article) มคีวามผันแปรในการอา้งองิ
แตกตา่งกนั

• คดิคา่ JIF เฉพาะวารสาร  ไมม่สี ิง่พมิพN
ประเภทอืน่ๆ
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Research and Citation metrics 

• Field Weighted Citation Impact (FWCI)
– ตรวจสอบภาพรวมและแสดงหน่วยวัดขององคก์ร 

(Institutional Metrics)

– หน่วยวัดศกัยภาพงานวจัิยคา่หนึง่ในชดุ Snowball 
Metrics 

– Snowball Metrics พัฒนาและเป็นฉันทามตขิอง
กลุม่มหาวทิยาลัยชัน้น าของสหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมรกิา และ สนพ. Elsevier รเิริม่ประมาณ ปี
2012

– มบีรกิารใน platform ของ SciVal
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• FWCI
– คา่ FWCI = 1.00 เป็นหน่วยวดัทีแ่สดงถงึ บทความวจัิย
ตพีมิพไ์ดรั้บการอา้งองิจรงิเทยีบกบัคา่เฉลีย่ทีค่าดหวงั
ของจ านวนการอา้งองิในบทความอืน่ๆ ระดบัโลก ทีม่ี
ความคลา้ยคลงึกนั (อยูใ่นสาขาเดยีวกนั เป็นบทความ
ประเภทเดยีวกนั และในปีเดยีวกนั)

– หากคา่ FWCI มากกวา่ 1.00 หมายความวา่บทความนัน้
ไดรั้บการอา้งองิมากกวา่คา่คาดหวงัเฉลีย่ของโลก เชน่ 
มคีา่ = 2.11 หมายความวา่มคีา่เฉลีย่สงูกวา่ของโลก
รอ้ยละ 111

– หากมคีา่  FWCI  ต า่กวา่ 1.00  หมายความวา่บทความ
นัน้ ไดรั้บการอา้งองิเทยีบกบัความคาดหวงันอ้ยกวา่ของ
คา่เฉลีย่โลก เชน่ 0.87 หมายถงึนอ้ยกวา่รอ้ยละ 13
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• FWCI

– สามารถใชเ้ป็นหน่วยวัดเพือ่การเปรยีบเทยีบ โดยที ่
ไมค่ านงึถงึ ความแตกตา่งของขนาด โปรไฟลด์า้น
สาขาวชิา อาย ุและประเภทของบทความวจัิย  เชน่ 
บทความวจัิยของหน่วยงาน  ประเทศ  ภมูภิาค

– ออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ ของบทความ
ทีม่ชี ือ่เสยีงการอา้งองิ โดยดเูทยีบกบัคา่ทีส่งูกวา่ 
หรอื ต า่กวา่ ของคา่เฉลีย่ของโลก
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Reference Manager 

124

https://trends.google.com/trends/



125https://researchguides.dartmouth.edu/citingsources/refs



126https://researchguides.dartmouth.edu/citingsources/refs



Research Lifecycle & Library 
support

127https://twitter.com/facetpublishing/status/715096173279911936



8 Digital skills >> DQ

128
https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/



129https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61391
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ลกัษณะเฉพาะ
ของหอ้งสมดุ

ทกัษะที่
ตอ้งการ

พันธมติร

ผูใ้ช&้ผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

บทบาท&หนา้ที่
ของบรรณารักษ์

วเิคราะหค์วามทา้ทายที่
ตอ้งเผชญิ

ส ารวจความรู&้ทักษะปัจจบุนั
วเิคราะหล์กูคา้

สรา้งความรว่มมอื

วเิคราะห&์จ าลองสถาณการณ์ที่
คาดวา่จะเกดิ
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