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Library Transformation ??

• เป็นเรือ่งของฝ่ายไอที

• ซือ้/จัดหาเครือ่งมอืใหม่ๆ  มาใหบ้รกิาร

• เป็นการพัฒนาระบบออนไลนใ์หค้รอบคลมุงานทกุๆ งาน

ความเสีย่งจากการด าเนนิการ 
Library Transformation



Digital transformation - Gartner

• Digital transformation can refer to anything from IT 
modernization (for example, cloud computing), to digital 
optimization, to the invention of new digital business models.



https://dionhinchcliffe.com/
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ดจิทิลั ทา่นคดิเห็นอยา่งไรกบัค านี้
1998 2019



ดจิทิลั ไมใ่ชค่ าใหม่
1998 2019

แตถ่า้ไม ่“คดิใหม”่ 

ก็จะได ้“ดจิทิัลแบบเดมิๆ”



วธิกีารคดิใหม ่–
กระบวนการเรยีนรูใ้หม ่–
กระบวนการท างานใหม ่–

โมเดลธุรกจิใหม ่- วถิชีวีติใหม่



ยคุทีเ่ปลีย่นไปของประเทศไทย

เทคโนโลยดีจิทิัล คอื เทคโนโลยทีีเ่กดิจากการหลอมรวมของเทคโนโลย ี(Convergence) 
ทัง้สามดา้น ไดแ้ก ่เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) 

และการแพรภ่าพกระจายเสยีง (Broadcast) ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง “อยา่งรวดเร็ว”
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การเปลีย่นแปลง “อยา่งรวดเร็ว”



ประเทศไทย 1.0
สงัคมเกษตรกรรม

ประเทศไทย 3.0
สงัคมอตุสาหกรรมหนกั

ดจิทิลัไทยแลนด ์(Digital Thailand)

ประเทศไทยสามารถสรา้งสรรค ์และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั
อยา่งเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสรา้งพืน้ฐาน นวตักรรม ขอ้มลู ทนุมนุษย ์และ

ทรัพยากรอืน่ใด เพือ่ขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
ไปสูค่วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61391

เทคโนโลยดีจิทิลั 

คอือะไร ?

กระบวนการท างานตอ้งปรับอะไร ? 

อยา่งไร ?

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61391










พ.ร.บ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครัฐ
ผา่นระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562

• กฎหมายนีม้ทีีม่าจากขอ้เสนอ
การปฏริปูประเทศ และ
บทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจักรไทย 
หมวดวา่ดว้ยการปฏริปู
ประเทศ ทีมุ่ง่หวงัใหเ้กดิการ
ปฏริปูระบบขอ้มลูภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลทีเ่ปิดเผยและ
เชือ่มตอ่กนั (𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗮𝗻𝗱
𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁) 
รวมทัง้เป็นกลไกขบัเคลือ่น
การปฏริปูประเทศ







วสิยัทัศนก์ารพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของประเทศไทย



https://www.dga.or.th/th/profile/2108/



ตวัอยา่งความสมัพันธร์ะหวา่งกลุม่ขอ้มลูกบั
กลุม่กระบวนการปฎบิตังิาน



ตวัอยา่งความสมัพันธร์ะหวา่งกลุม่ขอ้มลูกบั
กลุม่กระบวนการปฎบิตังิาน







มาตรฐานและแนวปฏบิตัติอ้งมากอ่นด าเนนิการใดๆ
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มาตรฐานและแนวปฏบิตัติอ้งมากอ่นด าเนนิการใดๆ



National ID – ETDA Connect





ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์หรอื ขอ้มลูดจิทิลั

สรา้งเอกสารดว้ย Computer

Born-digital Content เป็นเอกสารทีถ่กูสรา้งเป็นประจ าวนัในรปูแบบของเอกสาร Word เอกสาร PDF 
ภาพถา่ยจากกลอ้งถา่ยภาพดจิทัิล กลอ้งในโทรศัพทพ์กพา ไฟลเ์สยีงบันทกึดว้ยฟังกช์นัของโทรศัพทพ์กพา 
ขอ้ความทีถ่กูสง่ในรปูแบบอเีมล ขอ้ความสัน้ใน Line Application หรอื Messenger รวมทัง้เอกสารเว็บทัง้ใน

เครือ่งแมข่า่ยหน่วยงาน และ Cloud Services

เนือ้หาน่าสนใจ https://archives.ncdcr.gov/government/digital-records/digital-records-policies-and-guidelines









ทีต่ัง้ชือ่ต าบล อ าเภอ จังหวดั ประเทศไทย

• หนา้จอ จาก data.go.th/

• ตวัอยา่งไฟล ์excel ทีแ่สดงต าบล อ าเภอ

• ตวัอยา่งไฟลป์ระเภทอืน่ๆ



ประจวบครีขีนัธ สระแก ว



Machine Readable



Machine Readable



Open Data Platform ผา่นเว็บ Data.go.th

• หนา้จอ











https://teda.th/



การสรา้งลายเซน็ดจิทิลั

https://www.getinvoice.net/

https://www.getinvoice.net/


เตรยีมพรอ้มรับมอื
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562



2562

ผลบงัคบัใช ้28 พ.ค. 

2563

หมวด ๑ ใหม้คีณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
หมวด ๔ ใหม้สี านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

หมวด 2 การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
หมวด 3 สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

หมวด 5 การรอ้งเรยีน
หมวด 6 ความรับผดิทางแพง่

หมวด 7 บทก าหนดโทษ

มาตรา 95 และมาตรา 96

หน่วยงานของทา่นมแีผนด าเนนิการอยา่งไร



พระราชบญัญัตกิารรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร ์พ.ศ. 2562

• หลกัการส าคญัของพระราชบญัญัติ

มุง่ทีจ่ะป้องกนั รับมอื และลดความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์เชน่ 
ไวรัส มลัแวร ์อาชญากรคอมพวิเตอร ์ทีท่ าใหร้ะบบคอมพวิเตอรห์รอื

โครงขา่ยของหน่วยงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัไมส่ามารถท างานได ้
เป็นปกตกิระทบตอ่การใหบ้รกิารแกป่ระชาชน หรอืความสงบเรยีบรอ้ย

ภายในประเทศ

(มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่28 พ.ค. 2562)

โครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII)



พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์







https://www.ocsc.go.th/digital_hr



Library Transformation กา้วอยา่งไรในไทย

วธิกีารคดิใหม ่- กระบวนการเรยีนรูใ้หม ่
– กระบวนการท างานใหม ่–
ธุรกจิใหม ่- วถิชีวีติใหม่

ประเทศไทย 1.0
สงัคมเกษตรกรรม

ประเทศไทย 
4.0



ขอขอบคณุ


