Open Educational Resources : คุณลักษณะและเกณฑการพิจารณา
จุฑารัตน นกแกว*
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ วัสดุการเรียนรู (learning material) ยังคงเปนขอจํากัดและปญหา
ของผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนในระบบทางไกลหรือการเรียนในสิ่งแวดลอมออนไลนในประเทศกําลังพัฒนา
ขอจํากัดและปญหาดังกลาวมีหลายสาเหตุ แตสาเหตุหลัก มาจากราคา คาใชจายโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์และ
สิทธิ์การเขาใช รวมทั้ง ปญหาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ปจจุบัน ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีและ
การเป น สั ง คมแบบเป ด ทํ า ให มี การพั ฒ นาแหลง เรีย นรู ดา นการศึ กษาแบบเปด (Open Education
Resource-OER) บทความนี้ นําเสนอคุณลักษณะที่ดีของ OER และ เกณฑการพิจารณา
OER Open Educational Resources หรือเรียกสั้นๆ วา OER ความหมายที่เปนที่เขาใจ
โดยทั่วไป หมายถึง แหลงการเรียนรูดานการศึกษาที่ผูใชสามารถเขาถึงโดยไมมีคาใชจาย หรือ คาธรรมเนียม
การใช (license free) OER ไดรับการประยุกตเพื่อเปนวิธีเพิ่มคุณภาพการเขาถึงแหลงวัสดุการเรียน ชวย
สนับสนุนความเทาเทียมในการเขาถึง สงผลทําใหการศึกษามีคุณภาพ การศึกษามีการนําไปประยุกตทั้งการ
เรียนในชั้นเรียนและการเรียนทางไกล และการเรียนในสิ่งแวดลอมเสมือน หรือ ในสิ่งแวดลอมอิเล็กทรอนิกส
OER ไดรับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ ครอบคลุม Open textbooks เช น
โครงการ Open Source Textbooks Project ของ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
เนื้ อ หาบทเรี ย นแบบ
เปด (Open Courseware and content) ซอฟตแวรแบบเปด (open software tools) เชน ระบบการ
จัดการการเรี ยนรู (learning management systems) วัสดุการเรีย นที่ใชสนับ สนุน การเรีย นทาง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสอน (open material for e-learning) ที่เก็บวัสดุการเรียนรู (repositories of
learning objects) หลักสูตรการศึกษาฟรี ( free educational courses )
Moon (2010 อางถึงใน Sapire, and Reed, 2011) สรุปวา OER ที่ดีควรมีคุณลักษณะ เขาถึง
ไดอยางเสรี นําเสนอในรูปแบบที่ผูใชสามารถปรับหรือ นําไปประยุกตไดตามความตองการ มีการพัฒนาและ
จัดทําภายใตระบบที่มีลิขสิทธิ์ทีอนุญาตใหผูดัดแปลงสามารถแบงปน การใชไปยังชุมชนการเรียนรู มีหนวยงาน
ดานการศึกษาหลายหนวยงานที่พัฒนา OER เชน The Hewlett Foundation, Messachusetts Institute
of Technology’s Open Courseware Initiative อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา หนวยงานที่มีบทบาท
สําคัญ ไดแก OECD และ UNESCO
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD n.d. อางถึงใน
Sapire, and Reed, 2011) รายงานถึงแนวทางหรือเกณฑในการพิจารณาจัดทําหรือ พัฒนา OER 5 มิติ ดังนี้
1. ขอบเขต (scope) สาขาที่ครอบคลุม การแบงเปนระดับหนวย ระดับการศึกษา กลุมเปาหมาย
วัสดุที่จัดเตรียม การแบงปนวัสดุการเรียนการสอนและเนื้อหาระหวางผูสอน และผูเรียน
2. ความเป น เจ า ของ ผู รั บ ผิ ดชอบ (authorship) เชน พัฒ นาเอง หรือ อยูในรูป ทีมงาน
คณะทํางาน ความรวมมือระหวางหนวยงาน
3. การออกใบอนุญาต (licensing) สิ่งนี้สําคัญเพราะสงผลถึงระดับวัสดุการเรียนไดรับการผสม
หรื อ บู ร ณาการเข า กั บ OER อื่ น ๆ หรื อ นํ า กลับ มาใชในบริบ ท สภาพแวดลอมอื่น เชน การนําไปใชเป น
แบบฝกหัด ปจจุบันที่เปนที่รูจัก คือ การอนุญาตใหใชสิทธิ์ หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์ ในรูป ของครีเอทีฟคอมมอนส

4. ระดับการปดกั้น (Granularity) จํานวนขอมูลที่จะทําการปดกั้นไดในแตละครั้ง ซึ่งระบบจัดการ
ฐานขอมูลแตละชนิดจะมีการปดกั้นแตกตางกันออกไป สิ่งนี้ อางอิงไปถึงขนาดของแหลงดานการศึกษาที่ผลิต
เชน อยูในรูปแฟมขอมูลประเภทประมวลคํา ( word processing) แฟมขอมูลเอกสารตนฉบับในรูป
แฟมขอมูลเอกสารตนฉบับ (Portable Document Format-PDF) เปนตน
5. ระยะเวลาการสอน (teaching duration) การสอนที่จําเปนตองใชวัสดุการเรียนรูอยางแทจริง
เชน สอนตลอดทั้งภาคการศึกษา
แมวา OER จะไดรับความนิยมแตก็ยังมีปญหาที่ยังคงตองหาคําตอบกันตอไป จนมีการกลาววา
OER เปน นวัตกรรมประเภททําลายลาง (Disruptive Innovation) โดยเฉพาะปญหากฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา คาใชจายและคําถามถึงเหตุผลวาทําไมความรูดานวิชาการ ผลผลิตในงานวิชาการจึงตองฟรี หรือ ไมมี
คาใชจ าย มีห ลายหน วยงานหาแนวทางการแกปญ หา แนวทางหนึ่งที่ไดรับ การตอบรับอยางแพรห ลาย
เนื่องจากเปนแนวทางที่ยืดหยุน คือ Creative Common ที่อนุญาตใหผูใชสารสนเทศที่มีลิขสิทธิ์ เขาถึง
สําเนา เผยแพร และนําไปใชงานได
* บรรณารักษ ชํานาญการ หัวหนาหนวยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝายบริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ
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