
โครงการระบบส่ือสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล : แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จุฑารัตน์   นกแก้ว 

 การศึกษาแบบเปิด การเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือปวงชน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เป็นหัวข้อที่
มีการกล่าวถึงและมีการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
นวัตกรรมการศึกษาท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทุกระดับและเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและ
สนับสนุนการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัย  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
การสัมมนาครั้งนี้ มีการน าเสนอโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามมี
เนือ้หาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทางไกลส าหรับนักเรียนและเยาวชนและเป็นแหล่งสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงไดส้รุปและน ามาเสนอ ดังนี้ 
 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ มีชื่อเรียกเต็มๆว่า “โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้
ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558” เป็นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ขนาดใหญ่ และ
ระบบอีเลินนิ่ง เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลส าหรับนักเรียนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โครงการนี้ที่เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน  ได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  3) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  4) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   5) สถาบันส่ ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  (สสวท. )           6) ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.)  7) โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ (องค์การมหาชน)  8) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  9) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 10) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 โครงการดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการของระบบสื่อสารออนไลน์ที่หน่วยงานด้านการจัดท าขึ้น 
ประกอบด้วย โครงการ Thai MOOC ด าเนินการโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ โครงการ DC Thailand 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการคลังสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแนวคิดของโครงการเป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้
ขนาดใหญ่ ได้สื่อสาระแบบเปิด เพ่ือให้ครูน าไปใช้สร้างสื่อการสอนและนักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการพัฒนาบทเรียนออนไลน์จากท่ีเคยท าไว้ในระบบ eDLTV 
(Electronic Distance Learning Television) ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มาอยู่ในแนวทางหลักสูตรการเรียน
ออนไลน์แบบเปิดเพ่ือปวงชน  (Massive Open Online Course -MOOCs) เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้แก่
นักเรียนและเยาวชนไทยทั่วประเทศ มีเพ่ือหาความรู้ครบทุกสาระวิชา  
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 ระบบสื่อสาระออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยระบย่อยๆ 2 ระบบ ดังนี้ 
 1. คลังของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER : Open Educational Resources)  ซึ่งเป็นทรัพยากร
การศึกษาที่ผู้สร้างสรรค์ได้อนุญาตให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดโดยไม่จ าเป็นต้อง
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุม คลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เกม
การศึกษา สื่อแอนิเมชั่น (Animation) ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง น ามาปรับปรุง และเอาไปใช้ได้โดยไม่
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดในระบบสื่อสาระออนไลน์ จ าแนกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 1) 
หลักสูตรและเนื้อหาแบบเปิด หลักสูตรการศึกษาฟรี  2) ซอฟต์แวร์ในกลุ่มเปิดเพ่ือการเรียนรู้  3) วัสดุเปิดที่
ออกแบบเพ่ือใช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน และ 4) คลังของวัสดุการเรียนส าหรับเก็บรวบรวมวัสดุ
การเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้น และเข้าถึง โดยมีการจ าแนกเนื้อหาสาระออกเป็น 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่  การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสุขศึกษาพลศึกษา 
 2. คลังของวัสดุการเรียนการสอนออน์ไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs : Massive Open 
Online Courses ) การเรียนการสอนออน์ไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน มีลักษณะคล้ายอีเลินนิ่ง (eLearning) 
แต่มีจุดเด่น คือ รองรับผู้เรียนจ านวนมากพร้อมกัน และรองรับการเข้าถึง (การเข้าเรียน) แบบเปิด โดย
โครงการนี้ก าหนดจ านวนผู้เรียนพร้อมกันได้ จ านวน 10,000 คน นอกจากนี้บทเรียนต่างๆในระบบนี้ ยังมี
ลักษณะส าคัญ คือ การเข้าถึงแบบเปิด กล่าวคือ หลักสูตรจ านวนมากอนุญาตให้เรียนได้ฟรี  คลังของวัสดุการ
เรียนการสอนออน์ไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน ประกอบด้วย คลังเก็บบทเรียนแบบเปิดจ านวนมากที่พร้อมใช้
โดยนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ครอบคลุม คลังบทเรียนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และคลังบทเรียนเพ่ือการด าเนินชีวิต เช่น เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ เทคนิค
การท าอาหาร มารยาทที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ความรู้ส าหรับผู้สูงวัยในการปรับตัวเข้ากับสภาพที่
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
  โดยสรุปสื่อสาระออนไลน์เป็นสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาครอบคลุมสื่อจากระบบย่อย 2 ระบบ
ดังกล่าว ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 1. สื่อเอกสารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. สื่อภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์การศึกษา/สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  สื่อสร้างภาพตามเวลาจริง/สื่อจ าลองสถานการณ์/สื่อเกมเพ่ือการศึกษา 
 4. สื่อประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 5. สื่อเว็บไซต์จัดการศึกษาออนไลน์แบบเต็มรูป./การเรียนออนไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน 
 6. สื่อที่ถ่ายทอดภาพตามเวลาจริงหรือถ่ายถอดสดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 7. สื่อดิจิทัลที่ใช้เครื่องมือในการสร้างวัสดุ/อุปกรณ์สนันสนุนสื่อการศึกษา/โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
สร้างบัตรค า/โปรแกรมช่วยสอน 
 โดยสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ภาพนิ่ง (Still image) ที่เป็นภาพกราฟิก ลวดลาย เส้น เช่น 
ภาพวาด ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ ที่ได้จากการสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสแกน ภาพเคลื่อนไหว
สั้นๆ (Animation Clip) เป็นชุดภาพที่มีความแตกต่างน ามาแสดงต่อเนื่องกัน ท าให้มองเห็นเป็นการเคลื่อนไหว 
ใช้เทคนิคเดียวกับภาพยนตร์การ์ตูน  เสียง (Sound) ในรูปเสียงดนตรี เสียงมัลติมีเดีย ภาพวีดิทัศน์ (Video) 
ภาพเหมือนจริงทีจ่ัดเก็บในรูปของดิจิทัลคล้ายภาพยนตร์การ์ตูนภาพวีดิทัศน์ 
 ปัจจุบันผู้ใช้สามารถเข้าถึง สืบค้น และเรียนรู้ระบบสื่อสาระออนไลน์ดังกล่าวได้ฟรีบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยจัดท าในรูปเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ ดังนี้ 
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1) เว็บไซต์คลังของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ที่สามารถค้นหาและดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ได้ เข้าถึงได้ที่ 
https://oer.learn.in.th ดังภาพ 
 

 
 
2) เว็บไซต์คลังการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน เข้าถึงได้ที่  
 https://mooc.learn.in.th  

 

https://oer.learn.in.th/
https://mooc.learn.in.th/
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 โครงการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปฏิวัติระบบการเรียนการสอน นับเป็นการสร้างการ
เรียนรู้ทางไกล การแบ่งบันความรู้ และจัดเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ สนันสนุนแนวคิดการสร้างช่องทางการ
เรียนรู้ที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงอย่างอิสระ อันเป็นแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีหัวใจอยู่ที่การแบ่งบันแหล่ง
ทรัพยากรการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่สังคมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาได้อย่างเสรี 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ โปรดติดตอ่หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ  ส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 02 504 7487; E-mail: jutharatstou@gmail.com  
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