
การพัฒนาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา 
โครงการ “YOUNG WEBMASTER CAMP” รุ่นที่ 1 
โดย ฝ่ายพฒันาสาระดจิิทลัและส่ือประสม ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



- มาตรฐานส่ือดจิิทลั 
- การเขียนบทความ 
- การแนะน าการใช้งานเวบ็ไซต์ระดบัสาขาวชิา 

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ 



มาตรฐานส่ือดจิทิลั 

ธีรวัฒน์ กิจงาม  
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายพฒันาสาระดิจิทลัและสื่อประสม 
http://arit.sru.ac.th 

 

ข้อมลูโดย “ศนูย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 



 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และคลังความรู้ต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
เก่ียวข้องกบัสื่อดิจิทลัในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเม่ือก้าวเข้าสูย่คุเว็บ 2.0 
ท่ีอนญุาตให้ทกุคนร่วมกนัสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงาน  

 การสร้างซึ่งเกิดจากบุคคลจ านวนมากท่ีมาท างานร่วมกันเป็น  
สื่อเดียวกัน ผ่านเวลา และสถานท่ีท่ีต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
เปิดแฟ้มงานดิจิทลัได้ เช่น การแสดงผลภาษาไทยผิดพลาด การไม่แสดง
แบบอักษร (Font) รวมถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ จึงจ าเป็นต้องมี
ข้อก าหนดร่วมกนัของสื่อดิจิทลั เพ่ือลดปัญหาดงักลา่ว  
 

ส่ือดจิทิลัที่มีคุณภาพ 



1. มีการถ่ายทอดและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถเข้าได้อย่างทัว่ถงึ 

3. มีมาตรฐานเพื่อน ามาใช้ใหมไ่ด้หลายครัง้ 

4. มีการไหลเวียนผ่านระบบท่ีสร้างคุณค่า อนัจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
โดยรวมท่ีสงูขึน้ขององค์กร/หน่วยงาน 

5. มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือช่วยแปลงความซ า้ซ้อนในการ
ท างานเป็นความร่วมมือ 

การจัดการส่ือดจิทิลั  





1. ร่วมกนัท าความเข้าใจและก าหนดมาตรฐานสื่อดิจิทลั 

2. ร่วมรณรงค์ สง่เสริมใช้งานมาตรฐานสื่อดิจิทลั 

3. ร่วมพฒันา ปรับปรุงข้อก าหนด มาตรฐาน กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบั
สื่อดิจิทลั 

 

 

สรุป 



ก าหนดช่ือโฟลเดอร์เป็นภาษาองักฤษท่ีกระชบัและสัน้ท่ีสดุ 
 หลีกเลี่ยงการใช้ช่ือภาษาไทย เน่ืองจากซอฟต์แวร์บางตวัอาจไม่รองรับ 
 ในกรณีที่มีหลายค าจะใช้ – (Hyphen) เช่ือมระหวา่งค า ไมใ่ช้ space และ 

underscore _ เพราะเมื่อมาเป็นสว่นหนึ่งของ URL จะมกัมีการ 
ขีดเส้นสญัลกัษณ์ ซึง่จะสง่ผลให้ underscore ทบักบัขีดเส้นใต้ได้ 

เช่น www.sru.ac.th/digital_standard_.html 

   teerawat_kit@sru.ac.th 
 
 www.sru.ac.th/digital-standard-01.html 
 

 

มาตรฐานการตัง้ช่ือแฟ้มเอกสาร 

มาตรฐานการตัง้ช่ือแฟ้มเอกสาร by STKS 
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ปัญหาที่พบกรณีช่ือโฟลเดอร์/แฟ้มภาษาไทย 



ควรก าหนดแบบอกัษรทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้เป็นชดุเดียวกนั 

หลีกเลี่ยงการใช้แบบอกัษรท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ  

ในเอกสารภาษาไทยควรจะใช้ตวัเลขเป็นเลขไทย  

สวทช. ให้ความส าคญักบัประกาศฟอนต์มาตรฐานราชการไทย โดยเฉพาะการใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK 

สวทช. ให้ความส าคญักบัประกาศการพิมพ์หนงัสือราชการด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 

มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพมิพ์ 



 

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 



ไม่ต้องกดปุ่ ม Enter เมื่อจบบรรทดั แตใ่ห้พิมพ์ไปเร่ือยๆ โปรแกรมจะตดัค าให้
อตัโนมตัิ  

การตดัค าก่อนจบบรรทดั ให้ใช้ปุ่ ม Shift + Enter  

การขึน้หน้าใหมก่่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ปุ่ ม Ctrl + Enter 

เอกสารทกุเอกสารจะต้องก าหนด Document Properties 

ค าทบัศพัท์ 
Internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ท  อินเทอร์เน็ต 

Digital ดิจิทอล  ดิจิตอล  ดิจิทลั 

Web  เวป็  เวป  เวบ็ 

มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพมิพ์ (ต่อ) 



 

ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดเอกสารงานพมิพ์ 

มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพิมพ์ by STKS 
 

http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=standard:document-format-guide
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ใช้ตวัภาษาองักฤษ 

ไมใ่ช้เคร่ืองหมายวรรคตอน ยกเว้น . (full stop) และ – (hyphen) 

ถ้าร่างเอกสารครัง้แรกให้ใสว่นัท่ีด้วย yyyymmdd  
 20100528-tea-and-talk-present.doc  
 20100528-tea-and-talk-present-1.doc 
 20100528-tea-and-talk-present-2.doc 

 

 

มาตรฐานการตัง้ช่ือเอกสารงานพมิพ์ 



มาตรฐานการตัง้ช่ือไฟล์และ Directory 

มาตรฐานทางด้านเนือ้หา 

มาตรฐานทางด้านรูปแบบการใช้ภาษาบนเวบ็ 

มาตรฐานทางด้านเทคนิค เป็นการก าหนดมาตรฐานในสว่นของการ
เขียน HTML หรือสว่นของโค้ดท่ีเก่ียวข้อง 
 

 

มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ 

 



  เอกสารเว็บจะต้องมีการก าหนดช่ือของเอกสารหน้านัน้ ไว้ในสว่น
ของแท็ก <title>…</title> โดยช่ือท่ีก าหนดขึน้มาควรใช้ภาษาองักฤษ 
แล้วคอ่ยตอ่ท้ายด้วยภาษาไทย   และอธิบายถึงภาพรวมของเว็บไซต์
นัน้ๆ ให้ได้มากท่ีสดุ เพราะช่ือของเอกสารท่ีก าหนดไว้นี ้จะสง่ผลให้
โปรแกรมเก็บข้อมลูของเว็บไซต์ท่ีให้บริการค้นหาข้อมลู (Search 
Engine) สามารถตรวจพบ และเก็บช่ือท่ีก าหนดให้กบัเอกสาร เข้าไว้ใน
ระบบฐานข้อมลู เพื่อใช้เป็นคีย์เวิร์ด ส าหรับการค้นหาเว็บไซต์ตอ่ไป 
(ข้อความท่ีระบใุน <title> นีไ้มค่วรยาวเกิน 64 ตวัอกัษร) 
<title>Suratthani Rajabhat University - มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี</title> 

 

มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ 

 



  เอกสารเว็บควรก าหนดคีย์เวิร์ดให้กบัเอกสารนัน้ๆ โดยการใช้แท็ก 
<meta name=“keywords” content=“คีย์เวิร์ด
ส าหรับโฮมเพจ”>  ซึง่คีย์เวิร์ดนีจ้ะเป็นข้อมลูอีกสว่นหนึง่ท่ีโปรแกรมเก็บ
ข้อมลูของเว็บไซต์ ค้นหาข้อมลู (Search Engine) บางชนิด เก็บ
ไปท าเป็นคีย์เวิร์ด ส าหรับการค้นหาเว็บไซต์ ดงันัน้ถ้าต้องการให้เอกสาร
ถกูตรวจพบโดยเว็บไซต์ท่ีเป็น Search Engine หลายๆ ชนิด เรา
ควรจะใสท่ัง้ช่ือของเอกสาร และใสค่ีย์เวิร์ดในแท็ก <meta 
name=“keywords” …> 

มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ 

 



  เอกสารเวบ็จะต้องก าหนดค าอธิบายเวบ็อย่างย่อโดยการใช้
แท็ก <meta name=“description” 
content=“ค าอธิบายเว็บ”> เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับ 
Search Engine แสดงผลประกอบการสืบค้นเวบ็ไซต์ 

มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ 

 



  เอกสารเว็บทกุหน้าจะต้องมีการก าหนดชดุของตวัอกัษร 
(Character Set) โดยจะต้องก าหนดเป็น UTF-8 ซึง่การ
ก าหนดชดุของตวัอกัษรในเอกสารแตล่ะหน้านัน้จะใช้รูปแบบเป็น 
<meta http-equiv=“Content-Type” 
content=“text/html;charset=UTF-8”> 

  เอกสารเว็บควรก าหนดช่ือหน่วยงานหรือผู้พัฒนาเว็บ โดยการใช้
แท็ก <meta name=“author” content=“ช่ือ
หน่วยงาน/ผู้พฒันาเว็บ”> 

 

มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ 

 



  เอกสารเวบ็ทกุเอกสารจะต้องก าหนดเมทาดาทาชดุ  Dublin core 
(ดบัลินคอร์) ก ากบัในทกุเอกสารเวบ็ เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับระบบ  
OpenURL  ให้กบั  Reference Manager  เช่น  โปรแกรม  
Zotero  ติดตัง้ใน Firefox  จะน าไปสร้างรายการอ้างอิงตอ่ไป โดยจะ
ระบดุ้วยชดุค าสัง่ตอ่ไปนี ้

<meta name=”DC.Title” content=”ช่ือเอกสารเวบ็”> 

<meta name=”DC.Keywords” content=”คีย์เวิร์ดส าหรับโฮมเพจ”> 

<meta name=”DC.Description” content=”ค าอธิบายเวบ็”> 

<meta name=”DC.Author” content=”ช่ือผู้พฒันาเวบ็”> 

มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ 

 



ผู้ดแูลเว็บควรใช้เคร่ืองมือตรวจ Links ด้วยตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  

ทกุ ๆ หน้าเว็บ ควรจะแสดงข้อมลูตา่งๆ (ยกเว้นหน้าเว็บอินทราเน็ต) 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ข้อมลูติดตอ่หน่วยงาน ได้แก่ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ และอีเมล 
 เส้นเช่ือมกลบัไปยงัหน้าหลกัของศนูย์ฯ  
 ค าแถลงการณ์สงวนลขิสทิธ์ิ  

 

มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ (ต่อ) 

 



วนัที่ / เวลา มีความส าคญั 

ความละเอียดของภาพ 

ขนาดภาพ 

คณุลกัษณะเฉพาะของภาพ 

สืบค้นภาพงา่ยด้วย IPTC Metadata 

XMP ส าหรับการประกาศความเป็นเจ้าของภาพ 

 

มาตรฐานภาพดจิทิลั 

 



 

มาตรฐานภาพดจิทิลั (ต่อ) 



สไลด์แรกจะต้องน าเสนอหวัเร่ืองการน าเสนอให้ชดัเจน 

ทกุสไลด์จะต้องก าหนด Slide Title 

เน้นหวัข้อมากกวา่รายละเอียด 

การขึน้บรรทดัใหม ่ให้กดปุ่ ม Shift + Enter 

ไมค่วรเคาะช่องวา่งระหวา่งค ามากกว่า 1 ชอ่ง 

ขนาดตวัอกัษร, สีตวัอกัษร เน้น เดน่ชดั เห็นได้ในระยะไกล 
 

มาตรฐานการสร้างส่ือน าเสนอ 

 



ข้อความแตล่ะสไลด์ไม่เกิน 6 บรรทดั 

ไม่ควรก าหนดฟอนต์มากกวา่ 4 แบบในเอกสารเดยีวกนั 

หลีกเลี่ยงการใช้แบบอกัษรท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

สื่อการน าเสนอทกุสื่อจะต้องก าหนด Document Properties 

 

หมายเหต ุ     ฟอร์แมตเอกสารท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่สูส่าธารณะ 
                ในรูปแบบห้องสมดุดจิิทลัคือ PDF 

 

มาตรฐานการสร้างส่ือน าเสนอ (ต่อ) 

 



การเตรียมส่ือดจิทิลัที่มีคุณภาพ 
Microsoft Office, PDF Properties,  
โปรแกรม Xnview 



Document Properties 

  เอกสารทุก เอกสารจะต้องก าหนด Document 
Properties เพื่อให้การสืบค้นเป็นไปได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูส าคญัส าหรับ Search Engine 
และโปรแกรมจดัการห้องสมดุดิจิทลัท่ีได้มาตรฐาน 



Microsoft Word 2007 

 คลกิปุ่ ม Quick Button แล้วเลือกค าสัง่ Prepare, Properties แล้วป้อนรายการ 
 





การเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นมิตรกับ Search Engine 

เอกสาร PDF เป็นเอกสารอีกฟอร์แมตท่ีถกูใช้เพ่ือเผยแพร่ผลงานผ่าน
อินเทอร์เน็ต และคาดหวงัวา่จะถกูค้นด้วย Google หรือ Search 
Engine ได้งา่ย โดยการเตรียมแฟ้มเอกสาร PDF ให้สะดวกกบัการเข้าถงึ
ของ Search Engine จ าเป็นต้องมีแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสม ดงันี ้

ช่ือแฟ้มเอกสาร PDF  

ควรเป็นค า ภาษาองักฤษที่สัน้ กระชบั ประกอบด้วยค าท่ีผู้ ใช้รู้จกัและใช้สืบค้นได้
งา่ย นอกจากนีช่ื้อแฟ้มเอกสารยงัถกูใช้เป็น Title แสดงบนหน้าผลลพัธ์ของ
การสืบค้น หากเอกสาร PDF ไม่ได้ระบ ุTitle เอาไว้ 
 



 

 

 

 

 

 
ไม่ควรใช้ค าภาษาไทย 
ห้ามใช้อกัขระพิเศษ และช่องวา่ง ยกเว้นเคร่ืองหมาย _ หรือ - 

 



PDF Properties 

 เอกสาร PDF ควรระบ ุMetadata ก ากบัทกุครัง้ โดยเฉพาะสว่นช่ือเร่ือง
เอกสาร หรือ Title โดยก าหนดไว้ไม่เกิน 70 อกัขระ ทัง้นี ้Search 
Engine จะแสดงช่ือเอกสารในบรรทดัแรกของหน้าผลลพัธ์การสืบค้น และ
หากเอกสารใดไมร่ะบช่ืุอเอกสาร หรือ Title ก็จะแสดงด้วยช่ือแฟ้มเอกสาร
แทน 

ดงัภาพข้างต้น จะพบวา่เป็นเอกสาร PDF ที่มีช่ือแฟ้มเอกสาร คือ 20110410-
digital-media-stnd.pdf แตห่น้าผลลพัธ์จะแสดงช่ือเอกสารด้วยค า
วา่ “คูมื่อมาตรฐานสื่อดิจิทลั” ซึง่เป็นข้อความจาก Metadata สว่น Title 
นัน่เอง 
 



PDF Properties 

  เอกสาร PDF จะต้องก าหนด Document Properties ให้เหมาะสม 
และถูกต้องเช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ โดยเปิดแฟ้มเอกสารด้วย 

Acrobat  Professional จากนัน้เลือกค าสัง่ File, Properties  

   เอกสาร PDF สามารถก าหนดสทิท์ิในการเข้าถึงเอกสารได้โดยใช้ 

ค าสัง่ File -> Print -> Adobe PDF คลิกเลือกปุ่ ม Properties 



 



 



 



การก าหนดช่ือเร่ืองเอกสาร หรือ Title ท าได้หลายวิธี เชน่ ระบุ
ในเอกสารต้นฉบบั Word เม่ือแปลงเป็น PDF ช่ือเร่ืองจะถกู
สง่ไปอตัโนมตัิ หรือระบผุา่นโปรแกรม Acrobat 
Professional หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีรองรับการท างานกบั 
PDF Metadata 



ค าค้นของเอกสาร PDF 

 ค าค้นของเอกสาร PDF หรือ Keywords เป็น PDF Metadata รายการหนึ่งท่ี
จ าเป็นกบั Search Engine โดยให้ระบเุป็นค าๆ คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย comma , 

 นอกจากนี ้Metadata รายการอ่ืนๆ เชน่ Author, Subject ก็เป็นรายการท่ีควรใส่
ใจ ก าหนดข้อมลูท่ีเหมาะสมลงไปด้วยทกุครัง้ โดย Subject อาจจะก าหนดจากหมวดหมู่ท่ีมี
การก าหนดไว้แล้ว หรือ Library Subject Heading หรือจะก าหนดเองเฉพาะของ
หน่วยงาน เช่น เอกสารรายงาน ก็ก าหนดเป็น Report เป็นต้น 

 รวมทัง้การสร้างทางเข้าถึงในรูปแบบเอกสารเว็บฟอร์แมต HTML ก็เป็นอีก 1 ช่องทางท่ีส าคญั 
เพราะสามารถก าหนด Metadata ได้ครบถ้วนมากกวา่ เช่น Description 
Metadata หรือ Metadata Scheme ชดุเฉพาะอยา่ง Google 
Scholar 
 



แก้ไข PDF Metadata ด้วย Freeware อย่าง BeCyPDFMetaEdit 

 การเผยแพร่เอกสาร PDF สูอ่ินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการพฒันาคลงัความรู้สถาบนั และต้องการ
ให้ข้อมลูกบั Search Engine รวมทัง้ระบบอ่ืนๆ ท่ีต้องการท างานกบัเอกสารได้เตม็
ประสทิธิภาพ การลงรายการหรือ Catalog เอกสาร PDF จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดย
การลงรายการเอกสาร PDF จะท าผา่น PDF Metadata ซึง่จะท าได้ขณะการแปลง
เอกสาร PDF 

 อยา่งไรก็ดีหลายๆ ครัง้ท่ีพบวา่เอกสาร PDF จ านวนมากยงัไม่ได้ลงรายการ PDF 
Metadata อีกทัง้ซอฟต์แวร์ท่ีมีอยูก็่ไม่สามารถลงรายการดงักลา่วได้ เช่น PDF 
Reader ด้วยกระแสของ Freeware ขอน าเสนอโปรแกรม 
BeCyPDFMetaEdit ครับ โปรแกรมนีเ้ป็น Freeware ท่ีดาวน์โหลดได้จากเว็บ 
BeCyHome  

 โปรแกรมมีขนาดเล็กท างานง่าย เพียง unzip แล้วเปิดโปรแกรมจากนัน้เปิดแฟ้มเอกสาร 
PDF จะปรากฏจอภาพการท างาน ดงันี ้
 

http://www.becyhome.de/download/BeCyPDFMetaEdit-2.37.0-en.zip
http://www.becyhome.de/download/BeCyPDFMetaEdit-2.37.0-en.zip


โปรแกรม XnView 



ความสามารถของ XnView 
การท างาน ได้มากกวา่ 400 ฟอร์แมต เชน่ GIF, TIF, JPG 

จอภาพแสดงผลของ XnView มีลกัษณะใกล้เคียงจอภาพการท างานของ 
Windows Explorer 

โปรแกรมใช้งานได้งา่ยด้วยเมนพืูน้ฐาน 

XnView สามารถแสดงภาพในลกัษณะ Slide Shows และสนบัสนนุการสร้าง 
Photograph album ตลอด Contact Sheets  

สนบัสนนุการสร้าง Gallery Web 
 

 



ความสามารถของ XnView (ต่อ) 

สนบัสนุนค ำสัง่ปรับแต่งภำพหลำกหลำย เช่น sharpness, glass effect, 
Color exchange  

สนบัสนุนกำรแปลงฟอร์แมตภำพไดห้ลำกหลำย และสนบัสนุนกำร
ท ำงำนแบบ Batch ช่วยในกำรแปลงภำพปริมำณมำกๆ 

สนบัสนุนกำรท ำงำนกบั Image Metadata ทั้ง XMP, EXIF และ IPTC 
ช่วยในกำรคน้คืนภำพ 

สนบัสนุนกำรสร้ำงภำพในรูปแบบ Panorama 



Metadata ของภาพระบบดจิิทลั 

  EXIF Metadata (Exchangeable Image File Format) คือขอ้มูลต่ำง ๆ 
เก่ียวกบัภำพซ่ึงเป็นมำตรฐำนหน่ึงท่ีกลอ้งถ่ำยภำพระบบดิจิทลั (Digital 
Camera) จะตอ้งก ำหนดไวใ้นฟังกช์นักำรถ่ำยภำพ และบนัทึกค่ำเหล่ำน้ี
ผนวกรวมกบัรูปภำพ ขอ้มูลท่ีบนัทึกไดแ้ก่ รุ่นของกลอ้ง, ยีห่อ้, ควำมไว
แสง, ควำมเร็วซดัเตอร์ เป็นตน้ ขอ้มูลน้ีนิยมน ำมำใชเ้ป็น ขอ้มูลก ำกบัภำพ 
หรืออธิบำยภำพ 
 



ตัวอย่าง EXIF Metadata  



Metadata ของภาพระบบดจิทิลั (ต่อ) 

  IPTC Metadata (International Press Telecommunications Council 
Metadata) เป็นรำยละเอียดก ำกบัภำพประเภทหน่ึง ซ่ึงเจำ้ของภำพ 
สำมำรถป้อน/แกไ้ขขอ้มูลไดเ้อง เช่น วนัท่ีสร้ำงภำพ วนัท่ีปรับ 

  แกไ้ขภำพ เจำ้ของภำพ ลิขสิทธ์ิของภำพ  ประโยชน์ ขอ ง  IPTC 
นอกจำกน ำมำใช้เป็นขอ้มูลก ำกบัภำพ ยงัสำมำรถใช้เป็นขอ้มูลเพ่ือกำร
สืบคน้ภำพ เช่น สืบคน้ภำพดว้ยช่ือเจำ้ของ หรือผูถ่้ำยภำพ, คียเ์วิร์ด 
(Keyword) ก ำกบัภำพ เป็นตน้ 
 



ตัวอย่าง IPTC Metadata  



 



ตัวอย่างการสืบค้นภาพจาก IPTC 



 



  สญัญาอนญุาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: 
CC) เป็นสญัญาอนุญาตทางลิขสิทธ์ิประเภทหนึ่งพัฒนาโดย Hewlett 
Foundation study องค์กรไม่แสวงก าไรองค์กรหนึง่ท่ีเน้นงานด้านกฏหมาย 

เคร่ืองหมายแสดงลิขสิทธ์ิของ Creative Commons 

 



  วตัถปุระสงค์ของสญัญานีเ้พ่ือให้เจ้าของผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิสามารถแสดง
ข้อความอนัอ านวยความสะดวกให้สาธารณชนรู้ถงึสิทธ์ิในผลงาน และทราบวา่
จะน างานอนัมีลิขสิทธ์ของตนไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนญุาตและไมถื่อวา่เป็นการ
ละเมิดลขิสทิธ์ิ โดยผู้ ท่ีน าผลงานไปใช้ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ เช่น 
อ้างอิงแหลง่ท่ีมา ไมใ่ช่เพื่อการค้า ไมด่ดัแปลงต้นฉบบั เป็นต้น รายละเอียดของ
แตล่ะสญัญาอนญุาตนัน้ ขึน้อยูก่บัรุ่นของสญัญา และประกอบไปด้วยตวัเลือก
จากเงื่อนไข 4 เงื่อนไข โดยได้มีการจดัท าสญัลกัษณ์เงื่อนไขเป็น 4 ประเภท ซึง่
เครือขา่ยครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (http://cc.in.th) ได้ถอด
ความและน าสญัลกัษณ์ 4 เงื่อนไขนัน้มาอธิบายไว้ดงันี ้
 

สัญญาอนุญาตครีเอทฟีคอมมอนส์ 

 

http://cc.in.th/


 แสดงท่ีมา/อ้างท่ีมา (Attribution – BY) : อนุญาตให้ผู้อ่ืนท าซ า้ แจกจ่าย หรือแสดงและน าเสนอชิน้งาน
ดงักลา่ว และสร้างงานดดัแปลงจากชิน้งานดงักลา่ว ได้เฉพาะกรณีท่ีผู้นัน้ได้แสดงเครดิตของผู้ เขียนหรือผู้ให้อนญุาต
ตามท่ีระบไุว้ 

 ไม่ใช้เพ่ือการค้า (NonCommercial – NC) : อนญุาตให้ผู้ อ่ืนท าซ า้ แจกจ่าย หรือแสดงและน าเสนอชิน้งาน
ดงักลา่ว และสร้างงานดดัแปลงจากชิน้งานดงักลา่ว ได้เฉพาะกรณีท่ีไม่น าไปใช้ในทางการค้า 

 ไม่ดดัแปลง (No Derivative Works –ND) : อนญุาตให้ผู้ อ่ืนท าซ า้ แจกจ่าย หรือแสดงและน าเสนอ
ชิน้งานดงักลา่วในรูปแบบท่ีไม่ถกูดดัแปลงเท่านัน้  
 

 อนญุาตแบบเดียวกนั (Share Alike – SA) : อนญุาตให้ผู้ อ่ืนแจกจ่ายงานดดัแปลง เปลี่ยนรูปหรือตอ่เติมงาน
ได้เฉพาะกรณีท่ีชิน้งานดดัแปลงนัน้เผยแพร่ด้วยสญัญาอนญุาตท่ีเหมือนกนัทกุประการกบังานต้นฉบบั หรือสรุปง่ายๆ ว่า
ต้องใช้สญัญาอนญุาตชนิดเดียวกนักบังานดดัแปลงต่อยอดใช้ 

สัญลักษณ์เงื่อนไขเป็น 4 ประเภท 

 



 Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดดัแปลง โดยต้องระบท่ีุมา 
 

 Attribution CC – BY -SA ให้เผยแพร่ ดดัแปลง โดยต้องระบท่ีุมาและต้องเผยแพร่งานดดัแปลงโดยใช้สญัญาอนญุาตเดียวกนั 
 

 Attribution CC – BY -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบท่ีุมา แต่ห้ามดดัแปลง 
 

 Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดดัแปลง โดยต้องระบท่ีุมาแต่ ห้ามใช้เพ่ือการค้า 
 

 Attribution CC- BY – NC – SA ให้เผยแพร่ ดดัแปลง โดยต้องระบท่ีุมาแต่ห้ามใช้เพ่ือการค้าและต้องเผยแพร่งานดดัแปลงโดย
ใช้สญัญาอนญุาตชนิดเดียวกนั 
 

 Attribution CC- BY – NC -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบท่ีุมาแต่ห้ามดดัแปลงและห้ามใช้เพ่ือการค้า 
 

 

สัญญาอนุญาตครีเอทฟีคอมมอนส์ 

 



ติดต่อสอบถาม 
ฝ่ำยพฒันำสำระดิจิทลัและส่ือประสม 

IP PHONE 5103 
FB.COM/ARITSRU 
FB.COM/CCISRU 


