
TCU Globe Gateway : เว็บไซตรวบรวมและจัดเก็บแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรีของไทย 

                 จุฑารัตน นกแกว* 
 
   นักศึกษา อาจารย นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการหลายทานท่ีคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต อาจเคยพบ 

คําเหลานี้ปรากฏอยูบนเว็บไซต เชน Open Educational Resource-OER,  Free and Open Online 

Resource,  Open Learning Object,  Open Content, Open Access Scholarly Resources เปนตน และ

หลายทานมีการนําขอมูลจากเว็บไซตเหลานี้ไปอางอิงในงานเขียนวิชาการไมมากก็นอย โดยทานอาจไมไดทราบ

หรือสนใจวาเว็บไซตเหลานี้ตางกับเว็บไซตหรือแหลงวิชาการอ่ืนอยางไรและเปนแหลงท่ีมีความนาเชื่อถือมากนอย

เพียงไร  เพ่ือใหไดทราบและไดใชประโยชนจากเว็บไซตเหลานี้ จึงขอใหขอมูล ความรูเก่ียวกับเว็บไซตท่ีมีคําเหลานี้

ปรากฏ และขอแนะนํา TCU Globe Gateway : ระบบสืบคนทรัพยากรการเรียนรูนานาชาติ ซ่ึงเปนเว็บไซต

รวบรวมและจัดเก็บแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรีของไทย  การนําเสนอขอมูล จะใชคําวา เว็บไซต

แหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรี เม่ือกลาวถึงหรือเรียกเว็บไซตท่ีมีคําเหลานั้นปรากฏ 

เว็บไซตแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรี เปนเว็บไซตท่ีพัฒนาหรือผลิตโดยสถาบันการศึกษา 

สมาคมวิชาชีพ ตลอดจนองคกรไมแสวงกําไรท่ีเปดโอกาสใหผูใชสามารถเขาถึง สืบคน ไดอยางเสรี/ฟรี    สิ่งนี้

แตกตางจากการเผยแพรผลงานวิชาการในอดีตท่ีจะมีคาใชจายและมีการควบคุม จํากัดการเขาใชเฉพาะผูท่ีบอกรับ

เปนสมาชิก  เว็บไซตแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรี นับเปนแหลงสารสนเทศท่ีทรงคุณคา เนื่องจาก

ผลิตโดยองคกรการศึกษา สารสนเทศท่ีจัดเก็บสวนใหญเปนผลผลิตท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ (peer 

review) อีกท้ังมีการรวบรวมอยางเปนระบบ  มีการจัดทําเมตาดาตา หรือ ขอมูลของขอมูล(meta data)  ท่ีมีการ

ระบุผูสรางชิ้นงาน (creator) แหลงท่ีมา  ชนิดของทรัพยากร  สาขา หรือ หัวเรื่อง  รูปแบบเอกสาร เปนตน ทําให

ผูใชสามารถเขาถึงและสืบคนไดเฉพาะและตรงความตองการในเวลาท่ีรวดเร็ว 

 ปจจุบัน มีเว็บไซตมากมายท่ีเปนเว็บไซตแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรีบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตมากมาย  ผูใชสามารถสืบคน คนหาเว็บไซตแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรีเหลานี้ผาน

เครื่องมือชวยสืบคน (search engines) เชน Google , Yahoo เปนตน อยางไรก็ตาม การสืบคนผานเครื่องมือ

ชวยคนเหลานั้น นอกจากผูใชจะตองใชเวลาในการคนหาเปนเวลานานและไดผลการคนออกมาเปนเว็บไซตจํานวน

มากก็ตาม  ยังไมสามารถประกันไดวา ผูใชจะไดเว็บไซตท่ีจัดเก็บสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปอางอิงใน

งานวิชาการไดหรือไมจากเว็บไซตจํานวนมากเหลานั้น  ดังนั้น เพ่ือใหผูใชไดสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจากเว็บไซต

แหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรีสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันในตางประเทศ จึงมีการรวบรวม

แหลงสารสนเทศวิชาการ งานวิจัย แบบเปด/ ฟรี  โดยนํามาจัดเก็บนรูปคลังความรู หรือ คลังขอมูล (Repository) 

เชน  Open Educational Resource  Repositories,  Learning Object Repositories, Learning Resource 

Repositories, Digital learning Resources  เปนตน  ตัวอยางของเว็บไซตท่ีรวบรวมและจัดเก็บแหลงความรู
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วิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรี เชน  WOU OER Repository  คลังรวบรวมแหลงการศึกษาแบบเปด เพ่ือเปน

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ  Wawasan Open University , GLOBE (Global Learning 

Objects Brokering Exchange ) องคกรท่ีทําหนาท่ีเปนคลังขอมูลวัสดุการเรียนรู (learning object) ในลักษณะ

รานคาครบวงจร ( one stop shop) ทําหนาท่ีเปนองคกรโบรกเกอร (broker organization) สําหรับสมาชิกใน

การแลกเปลี่ยน แบงปนทรัพยกรการเรียนรูท่ัวโลก MERLOT (Multimedia Educational Resources for 

Learning and Online Teaching) ท่ีเปนคลังขอมูลวัสดุการเรียนรู สื่อประสมเพ่ือการสอนออนไลน เปนตน 

 ในท่ีนี้จะขอแนะนํา TCU Globe Gateway : ระบบสืบคนทรัพยากรการเรียนรูนานาชาติ  TCU Globe 

Gateway  เปนระบบเชื่อมตอเว็บไซตแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรีของไทยจากแหลงสารสนเทศ

ตางๆ ท้ังในและตางประเทศ พัฒนาโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สารสนเทศท่ีไดจากการคนหาเปนสารสนเทศฉบับสมบูรณ (full text)  ภาษาอังกฤษ ไทย และภาษาอ่ืน ตาม

เว็บไซตท่ีรวบรวมจัดเก็บ    

การเขาถึง : http://globe.thaicyberu.go.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

การคนหา : ผูใชสามารถระบุคําคนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได  โดยระบบมีการจัดทําทางเลือกในการ 
 คนหาไวหลายทางเลือก ดังนี้ 
 แหลงท่ีมา  (providers/Sources) หมายถึง หนวยงานหรือองคกรท่ีผลิต สรางหรือเผยแพร
สารสนเทศ เชน  OER Commons, MERLOT (Multimedia Educational Resources for Learning and 
Online Teaching), LER (The Learning Resource Exchange) TCU (Thailand Cyber University) The 
Open University เปนตน 
 ผูสรางงาน/ผูผลิต (Creators/Authors) เชน  สํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน , The Open 

University,  

 ประเภทสารสนเทศ (type) เชน thesis, article, research reports, teaching publication, 

case study, syllabus, วารสารของหนวยงาน, เอกสารประกอบการประชุม เปนตน 

 รูปแบบสารสนเทศ (format) เชน text, application/pdf, graphics-photos, audio, visual 

video, lesson เปนตน 

 สาขาวิชา/หัวเรื่อง (subject) เชน science, physical, Social science เปนตน 

ผลการคน :   ผลการคนหาจะปรากฏอยูในรูประเบียน ประกอบดวย  ชื่อแหลง/สารสนเทศ (title) การเชื่อมโยง 

เว็บไซต เพ่ืออานเอกสารฉบับเต็มหรือ เขาถึงรายละเอียดของสารสนเทศ  (online) ประเภท

สารสนเทศ  (type) ภาษา (language) คําอธิบายเนื้อหาโดยสรุป (description) ตัวบงชี้ท่ีเปนท่ีอยู

ของเว็บไซต (identifier) และ  แหลงท่ีมา (source) ดังตัวอยาง 

 

Title: Online Courses: Teaching and Learning Online 

Online:  http://pbl-online.org/online_courses.htm 

Type: Online Course 

Languge: en 

Description: Teaching and Learning Online portion of the PBL-Online site. Here you will find materials 
designed to guide the planning and instruction of online courses in Project Based 
Learning.   

Identifier: http://pbl-online.org/online_courses.htm 

Source: MERLOT 

 

 

http://pbl-online.org/online_courses.htm
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  TCU Globe Gateway : ระบบสืบคนทรัพยากรการเรียนรูนานาชาติ  นับเปนเว็บไซตท่ีรวบรวม

และจัดเก็บแหลงความรูวิจัยและวิชาการ แบบเปด/ฟรี ท่ีเหมาะสมกับนักศกึษา อาจารย นักวิจัย ตลอดจน

นักวิชาการท่ีตองการคนหาขอมูลทางวิชาการ งานวิจัยท่ัวไปและขอมูลวิชาการดานการศึกษาทางไกล ตลอดจน

การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ รวมท้ังการนําไปใชเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูของผูเรียนในระบบการ

เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (eLearning)   

 

เอกสารอางอิง 
 

 มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบสืบคนทรัพยากรการเรียนรูนานาชาต ิ
เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2556, จาก http://globe.thaicyberu.go.th 

  The California State University. MERLOT Multimedia Educational Resources for Learning  
and Online Teaching.   เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2556, 
จาก http://www.merlot.org/merlot/index.htm 

GLOBE (Global Learning Objects Brokering Exchange ). เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2556, จาก 
  http://globe-info.org/ 

The Wawasan Open University. WOU OER Repository. เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2556, จาก 
   http://eprint.wou.edu.my/ 
 
 

ตองการขอมูลเพ่ิมเติมโปรดติดตอ หนวยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝายบริการสนเทศ  
สํานักบรรณสารสนเทศ โทร 7487  E-mail: jutharatstou@gmail.com 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* บรรณารักษชํานาญการ หัวหนาหนวยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝายบริการสนเทศ  สํานักบรรณสารสนเทศ 
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