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๑. หลักการและเหตุผล 

 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน�เพื่อการเรียนรู�ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได�ดาํเนินการมาต*อเนื่องถึงป.ที่ ๓ โดยมีผลสําเร็จ 
เป1นรูปธรรมและสอดคล�องกับยทุธศาสตร�สาํคัญของรัฐบาล ไม*ว*าจะเป1นคลังสื่อดิจิทัลตามยุทธศาสตร�ที่ ๓ สร�างสังคมคุณภาพ
ด�วยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยสื่อต*างๆ ที่เผยแพร*ในคลังสื่อดิจิทัลเกิดจากความร*วมมือของทุกภาคส*วนตามแนวทางประชารัฐ  
เกิดกระบวนการเสริมสร�างการมีส*วนร*วมของประชาชนทุกคนที่เป1นรูปธรรม คลังสื่อดิจิทัลที่มสีื่อปลอดจากป<ญหาลิขสิทธิ์
สอดคล�องตามยุทธศาสตร�ที่ ๖ สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดจิิทัล ขยายผลให�คลังสื่อดิจิทัลกลายสภาพเป1น  
“คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปAด OER: Open Educational Resources” และ “คลังบทเรียนออนไลน�แบบเปAดเพื่อมหาชน 
MOOC: Massive Open Online Courses” นอกจากนี้ยังเป1นการนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมาช*วยลดความเหลื่อมล้ําได�
เกือบทุกมิติ ไม*ว*าจะด�านงบประมาณ ด�านการจัดการเรียนการสอน ด�านการศึกษาหาความรู�ของบุคคลทุกกลุ*มในชาต ิการ
สนับสนนุการเข�าถึงองค�ความรู�ทั้งคนปกติ ผู�ที่มีความต�องการพิเศษ ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาสต*างๆ อันช*วยสนับสนนุแนวคิด 
การก�าวสู* “สังคมเพื่อคนทั้งมวล: Inclusive Society” หรือสังคมที่ทุกคนสามารถเข�ามาใช�ชีวิตในพื้นทีท่างสังคมและทํากิจกรรม
ทางสงัคมผ*านเทคโนโลยีดจิิทัล ได�อย*าง “เท*าเทียม” และมี “ศักดิ์ศรี” ปราศจากการเลือกปฏิบัติต*อกัน และได�รับโอกาสหรือ
สิทธิในการเข�าถึงบริการ สถานที่ และข�อมูลทางสังคมได�อย*างเสมอภาคกัน 

 โครงการฯ นี้จะเป1นการก�าวสู*การเรียนการสอนรูปแบบใหม*ที่เน�นความร*วมมือ อันจะช*วยสร�างการเรียนรู�ที่มีคุณค*า 
เกิดการแบ*งป<นความรู� ไม*ยึดถือในความเป1นเจ�าของมากเกินจนไปขัดโอกาสการเข�าถึงโอกาสการเรียนรู�ของผู�อ่ืน สนับสนุน
แนวคิดการสร�างช*องทางการเรียนรู�ที่เข�าถึงได�อิสระเสรี แนวคิดของการส*งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
โดยมีหัวใจสําคัญอยู*ที่การแบ*งป<นแหล*งทรัพยากรด�านการศึกษาที่มีคุณภาพสู*สงัคมโลก เพื่อนําไปใช�ประโยชน�ทางด�าน 
การศึกษาได�อย*างเสรีต*อไป  

การจัดสัมมนาวิชาการในคร้ังนี้ นอกจากจะนาํเสนอความก�าวหน�าของการดําเนนิการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน�
เพื่อการเรียนรู�ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งรูปแบบเวทสีัมมนา และบธูนิทรรศการแล�ว ยังมีการนําเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอน การบริการ
สารสนเทศตามแนวทาง Digital Transformation เพื่อสร�างแนวคิดที่ถูกต�องเก่ียวกับ Digital Transformation พร�อมแนว
ปฏิบัติเพื่อนําไปประยุกต�ใช�ต*อไป 

๒. วัตถุประสงค� 

 ๒.๑ นําเสนอความก�าวหน�าของการดําเนินการโครงการระบบสือ่สาระออนไลน�เพื่อการเรียนรู�ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒.๒ นําเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอน การบริการสารสนเทศตามแนวทาง Digital Transformation 
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๒.๓ เพื่อส*งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางด�านวิชาการอย*างเป1นรูปธรรมผ*านเทคโนโลยีแบบเปAด ที่มีการจัดการ 
เร่ืองการนําทรัพย�สินทางป<ญญา 
 ๒.๔ เพื่อบูรณาการแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากทุกกลุ*มความรู�ไม*ว*าจะเป1นหน*วยงานด�านจดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ� ห�องสมุด ศูนย�การเรียนรู� และนักวชิาการ อันจะเป1นก�าวสําคัญของแนวทาง Digital Education ของประเทศไทย 
 ๒.๕ เพื่อส*งเสริมการร*วมกันสร�างสรรค�องค�ความรู�ทั้งที่เป1นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การอาชีพ  
และการดําเนนิชีวติ ผ*านเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๒.๖ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหว*างหน*วยงาน และเป1นกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติทีด่ีสําหรับนาํไป 
ประยุกต�ใช�ความรู�ในการเรียนการสอนแบบเปAด 

๓. ประโยชน�ที่คาดว�าจะได"รับ    
   ๓.๑ ได�รับความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การบริการสารสนเทศตามแนวทาง Digital 
Transformation  
  ๓.๒ ได�เรียนรู�เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางด�านวชิาการอย*างเป1นรูปธรรมผ*านเทคโนโลยแีบบเปAด ที่ม ี
การจัดการเร่ืองการนําทรัพย�สนิทางป<ญญา การใช�งานลิขสิทธิ์ทีเ่ป1นธรรมในการเรียนการสอนและสัญญาอนุญาตที่เก่ียวข�องใน
การเรียนการสอนแบบเปAดอย*างถูกต�อง 
  ๓.๓ ได�รับแนวคิดและแนวปฏิบตัิในการร*วมกันสร�างสรรค�องค�ความรู�ทั้งที่เป1นตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ 
การอาชีพ และการดําเนนิชีวิต ผ*านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการบูรณาการแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากทุกกลุ*ม
ความรู� 
  ๓.๔ ได�แลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหว*างหน*วยงาน และเป1นกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัตทิี่ดสีําหรับนาํไปประยุกต� 
ใช�ความรู�ในการเรียนการสอนแบบเปAด 
๔. หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับ (กลุ�มเปKาหมาย จํานวน  ๒๕๐ คน) 

  ๔.๑ บุคลากรในเครือข*าย 
  ๔.๒ ผู�สนใจทั่วไป 
๕. รูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 
  การบรรยายและนิทรรศการทางวิชาการ 
๖. กําหนดการสัมมนาทางวิชาการและรายละเอียดการลงทะเบียน 
  ๖.๑ กําหนดการจัดงานสัมมนาวิชาการ 
   - วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ๖.๒ สถานที่จัดงานประชุม 
   - ณ ห�องประชุม Convention Hall A,B ชั้น ๑ โรงแรมแอมบาสซาเดอร� กรุงเทพฯ 
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 ๖.๓ การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน ผ*าน 
   - เว็บไซต� : www.learn.in.th    อีเมล : stks@nstda.or.th 
   - โทรศัพท� : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต*อ ๑๒๓๗ – ๑๒๔๔ โทรสาร : ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๖๐ 
๗. ผู"รับผิดชอบ 
 ฝwายบริการความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
(สวทช.)  

 
๘. สถานที่ติดต�อ 

 ฝwายบริการความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห*งชาติ 
(สวทช.) ชั้น ๒ ห�อง ๒๐๖ อาคารสํานักงานกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต*อ ๑๒๓๗ - ๑๒๔๔  อีเมล: stks@nstda.or.th 
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กําหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข�าร*วมสัมมนา 

 ๐๙.๐๐ –  ๐๙.๑๐ น. กล*าวเปAดการสัมมนา 

    โดย ประธานกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการระบบสื่อสาระออนไลน� 
     เพื่อการเรียนรู�ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ๐๙.๑๐ -  ๑๐.๐๐ น. การบรรยายเร่ือง Digital Transformation กับการเรียนรู"ทีเ่ปลี่ยนไป 

    โดย ดร. อัจฉริยา อักษรอินทร�  
     ผู�ช�วยรองอธิการบดีสาํนักเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย�  

 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. พักรับประทานอาหารว*าง 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. การบรรยาย เร่ือง คลังสื่อ OER เพ่ือสังคมสําหรับคนทั้งมวล (Inclusive Society) 

    โดย  นายสมจิต ประดษิฐ� 
     ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เร่ือง New Media: AR, VR, AI ผสานพลังเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู@  
    และการบริการสารสนเทศ 
    โดย  นายอภิชัย  เรืองศิริป0ยะกุล 
     กรรมการผู�จัดการ บริษัท ธิงค เทคโนโลยี จํากัด และ ออส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว*าง 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยาย เร่ือง เทคโนโลยีดิจิทัลก"าวสําคัญของการอนุรักษ�มรดกไทย มรดกชาต ิ

    โดย  อาจารย�เผ�าทอง ทองเจือ 
     ผู�ทรงคุณวุฒิด�านศิลปวฒันธรรมไทย 

 
 


