แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปดกับการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนทางไกล
จุฑารัตน นกแกว

แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เปนทรัพยสินทางปญญาในรูปสื่อดิจิทัลที่อนุญาตใหใชฟรีภายใต
สัญญาอนุญาตแบบเปด หรือใบอนุญาตแบบเปด (open license) เพื่อการศึกษา การคนควาวิจัยและการ
เรียนรูครอบคลุม หลักสูตร วัสดุตามหลักสูตร โมดูล ตํารา วิดีโอ แบบทดสอบ เครื่องมือเพื่อการสนับสนุนการ
เขาถึงความรู เนื้อหาการเรียน เครื่องมือที่เปนโปรแกรมเพื่อการพัฒนา การประยุกตแหลงที่เปดสิทธิ์การใช
แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด มาจากคําในภาษาอังกฤษวา Open Educational Resources โดยมีการ
เรียกใชคํานี้ในภาษาไทยอีกหลายคํา เชน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด
แหลงทรัพยากรดานการศึกษาแบบเปด แหลงขอมูลทางการศึกษาแบบเปด แหลงรวมสื่อการเรียนรูแบบเปด
เปนตน ในที่นี้ ใชคําวา แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ซึ่งเปนคําที่องคการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เรียกใช นอกจากนี้ ยังมีคําอื่นๆ ที่สื่อความหมาย
เดียวกัน ใกลเคียงกันหรือเกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เชน หลักสูตรเปดหรือบทเรียนแบบ
เปด (Open Courseware) ซอฟตแวรฟรีแหลงการศึกษาแบบเปด (Open Educational Resources free
software) โอเพนซอรสซอฟตแวร (Open Source Software) เอกสารเนื้อหาเปด ( Open content) สิทธิ์
การเผยแพรแบบเปด (Open publication License) ครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons) เปนตน
ปจจุบัน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาแบบเปด
(open education) และการจัดการเรียนการสอนในระบบการเรียนทางไกลแบบเปด (Open and Distance
Learning - ODL) ไดมีการนําแหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปดมาประยุกตกับการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้ก็เพราะแหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปดเปนเครื่องมือทางการศึกษาที่มีลักษณะยืดหยุน อยูในรูปสื่อ
ดิจิทัลและเผยแพรบนเว็บไซตที่เปดโอกาสใหทุกคนเขาถึงและใชประโยชนเพื่อการศึกษา คนควาวิจัย ดวย
คุณลักษณะดังกลาว จึงมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระบบทางไกลที่ยังคงมีขอจํากัดในดานการ
เขาถึงและใชทรัพยากรการเรียนรู โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาทางไกลในประเทศกําลังพัฒนา

แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปดสามารถนํามาใชสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนทางไกล ไดดังนี้
1) การเพิ่มคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนทางไกล นอกจากผูเรียนทางไกลจะเรียนรูผานสื่อวัสดุการ
เรียนรู ระบบและกลไกและสวนสนับสนุนการเรียนอื่นๆ ที่ทางสถาบันการศึกษาทางไกลจัดเตรียมไวใหแลว

ผูเรียนยังสามารถเขาถึงและเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ ตามเวลา สถานที่ที่ตนเองสะดวก โดยการเรียนรูผาน
สื่อการเรียนรูบนเว็บไซต เชน วารสารแบบเปดเสรี (Open Access Journal -OAJ ) ทรัพยากรดิจิทัล
ออนไลนจากหองสมุด พิพิธภัณฑ และบล็อกความรูตางๆ เปนตน นอกจากนี้แหลงทรัพยากรการศึกษา
แบบเปดยังชวยสนับสนุนความเทาเทียมในการเขาถึงแหลงวัสดุการเรียนรูทางไกล ซึ่งที่ผานมาผูเรียนทางไกล
ต องศึ กษาค น คว า จากแหล ง ทรั พยากรห องสมุดเป น หลัก ซึ่งในทางปฏิบั ติโ อกาสที่ผู เรีย นจะเขาถึง แหล ง
ทรัพยากรหองสมุดจึงเปนสิ่งที่เปนไปไดนอย เนื่องจากขอจํากัดดานเวลา สถานที่ จนไมอาจกลาววาแหลง
ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่จัดเก็บในหองสมุดเปนทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลไดอยาง
แทจริง
2) การสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนที่อยูในวัยทํางานในสถานประกอบการ ผูเรียนที่อยูในวัย
ทํางานยอมตองการเรียนรูและฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล แตเนื่องจากผูเรียน
กลุมนี้เปนผูอยูในวัยทํางาน จึงไมสะดวกในการเขารับการเรียนในระบบหรือนอกระบบ อีกทั้งผูเรียนกลุมนี้ยังมี
ความต องการการเรีย นรูที่หลากหลายตามภาระงาน แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เปนทางเลือกที่
สามารถตอบสนองความตองการนี้ได เพราะทําใหคนที่ทํางานสามารถเรียนและทํางานไปดวยกันได ตัวอยาง
เชน การใชการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (eLearning) บน Open Learn ที่มีหลากหลายโมดูลใหเลือกตาม
ความตองการ โดยเฉพาะโมดูล Children ‘s service และ Youth Service and Management ที่เปน
หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูทํางานเกี่ยวกับ ผูที่ทํางานดานการอุปการะเลี้ยงดู
(foster care) สังคมสงเคราะห (social care workers) เปนตน
3) การสนับการเรียนรูตามความตองการ ความถนัด ความสนใจและความแตกตางของแตละคน
ผูเรียนทางไกล เปนกลุมผูเรียนที่มีความหลากหลายทั้งดาน อายุ เพศ สถานภาพ การประกอบอาชีพ การ
ดํารงชีพ เศรษฐกิจ สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน สิ่งเหลานี้ ยอมสงผลตอความตองการ ความสนใจ และ
ความแตกตางในการเรียนรู แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เปนเครื่องมือทางการเรียนรูที่ชวยตอบโจทย
ความหลากหลายเหลานี้ไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเว็บไซต Open Learn มีการนําเสนอหลักสูตรเปด (Open
CourseWare) ที่เปดโอกาสใหเรียนฟรี ตามความตองการ ความสนใจ ผูเรียนเขาสามารถถึงหลักสูตรและ
เรียนรูดวยตนเองโดยไมจําเปนตองสมัครเขาเปนนักศึกษา หากสนใจจะเปนนักศึกษาเพื่อเขาสูระบบการเรียน
การสอนภายหลังก็สามารถทําได โดยผูเรียนสามารถเลือกหลักสูตร เลือกตารางการเรียนตามเวลาที่สะดวก
4) การสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูตลอดชีวิต เปนคําที่มี
ความหมายครอบคลุมการเรียนรูทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิตทุกชวงวัย ไมวาจะเปนการเรียนรู
ที่ผ านกระบวนการเรี ยนการสอนในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ตลอดจนการฝกอบรม
การศึกษาคนควาขอมูลเพื่อแกปญหาในการทํางานและการดํารงชีวิต โดยแนวคิดการเรียนรูที่มีคุณคาและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เปนแนวคิดที่อยูบนฐานการเรียนรูดวยตนเอง แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปดนับวาเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนแนวคิดการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตไดเปนอยางดี ทั้ง
ในดานพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองที่ตางกันของผูเรียนแตละคน กลาวคือ ผูเรียนทางไกลบางคนตองการ
เรียนรูเพื่อที่จะรูและทําความเขาใจในสิ่งตางๆ (learning to know) บางคนเรียนรูเพื่อที่จะฝกปฏิบัติใหเกิด

ทักษะหรือทําใหเปน (learning to do) ขณะที่บางคนอาจตองการเรียนรูเพื่อที่จะเปนตัวเอง (learning to
be yourself) โดยมีเปาหมายเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ เปนตน ดานพฤติกรรม
การใชสารสนเทศ ผูเรียนบางคนตองการเขาถึงและดาวนโหลดทรัพยากรมาใชงาน ผูเรียนบางคนตองการ
แบงปนหรือ สําเนาทรัพยากรใหแกผูอื่น หรือตองการดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู เปน
ตน
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