โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล : แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จุฑารัตน์ นกแก้ว
การศึกษาแบบเปิด การเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อปวงชน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เป็นหัวข้อที่
มีการกล่าวถึงและมีการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
นวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทุกระดับและเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและ
สนับสนุนการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัย ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การสัมมนาครั้งนี้ มีการนาเสนอโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล ซึ่งพิจารณาเห็นว่า มมี
เนือ้หาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทางไกลสาหรับนักเรียนและเยาวชนและเป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงได้สรุปและนามาเสนอ ดังนี้
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ มีชื่อเรียกเต็มๆว่า “โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน 2558” เป็นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ และ
ระบบอีเลินนิ่ง เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสาหรับนักเรียนทั่ว ประเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โครงการนี้ที่เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน ได้แก่ 1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 3) ส านักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
(สวทช.) 4) โครงการเทคโนโลยี สารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี 5) สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
6) ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 7) โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุส รณ์ (องค์การมหาชน) 8) ส านั กงานปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรี 9) โครงการมหาวิทยาลั ยไซเบอร์ไทย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 10) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการดังกล่ าวเกิด จากการบู ร ณาการของระบบสื่ อสารออนไลน์ ที่ห น่ว ยงานด้านการจัดทาขึ้น
ประกอบด้วย โครงการ Thai MOOC ดาเนินการโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ โครงการ DC Thailand
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการคลังสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแนวคิดของโครงการเป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ขนาดใหญ่ ได้สื่ อสาระแบบเปิ ด เพื่ อให้ ครู นาไปใช้ส ร้างสื่ อการสอนและนักเรียนใช้เป็ นแหล่ งเรียนรู้ผ่ า น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการพัฒนาบทเรียนออนไลน์จากที่เคยทาไว้ในระบบ eDLTV
(Electronic Distance Learning Television) ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television) ของมูลนิ ธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ มาอยู่ในแนวทางหลักสู ตรการเรียน
ออนไลน์ แ บบเปิ ด เพื่ อ ปวงชน (Massive Open Online Course -MOOCs) เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ แ ก่
นักเรียนและเยาวชนไทยทั่วประเทศ มีเพื่อหาความรู้ครบทุกสาระวิชา
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ระบบสื่อสาระออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยระบย่อยๆ 2 ระบบ ดังนี้
1. คลังของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER : Open Educational Resources) ซึ่งเป็นทรัพยากร
การศึกษาที่ผู้สร้างสรรค์ได้อนุญาตให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดโดยไม่จาเป็นต้อง
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุม คลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เกม
การศึกษา สื่อแอนิเมชั่น (Animation) ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง นามาปรับปรุง และเอาไปใช้ได้โดยไม่
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดในระบบสื่อสาระออนไลน์ จาแนกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 1)
หลักสูตรและเนื้อหาแบบเปิด หลักสูตรการศึกษาฟรี 2) ซอฟต์แวร์ในกลุ่มเปิดเพื่อการเรียนรู้ 3) วัสดุเปิดที่
ออกแบบเพื่อใช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน และ 4) คลังของวัสดุการเรียนสาหรับเก็บรวบรวมวัสดุ
การเรียนเพื่ออานวยความสะดวกในการสืบค้น และเข้าถึง โดยมีการจาแนกเนื้อหาสาระออกเป็น 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสุขศึกษาพลศึกษา
2. คลั ง ของวั ส ดุ ก ารเรี ย นการสอนออน์ ไ ลน์ แ บบเปิ ด ส าหรั บ มหาชน (MOOCs : Massive Open
Online Courses ) การเรียนการสอนออน์ไลน์แบบเปิ ดสาหรับมหาชน มีลักษณะคล้ายอีเลินนิ่ง (eLearning)
แต่มีจุ ดเด่น คือ รองรั บผู้ เรี ย นจ านวนมากพร้อมกัน และรองรับการเข้าถึง (การเข้าเรียน) แบบเปิด โดย
โครงการนี้กาหนดจานวนผู้เรียนพร้อมกันได้ จานวน 10,000 คน นอกจากนี้บทเรียนต่างๆในระบบนี้ ยังมี
ลักษณะสาคัญ คือ การเข้าถึงแบบเปิด กล่าวคือ หลักสูตรจานวนมากอนุญาตให้เรียนได้ฟรี คลังของวัสดุการ
เรียนการสอนออน์ไลน์แบบเปิดสาหรับมหาชน ประกอบด้วย คลังเก็บบทเรียนแบบเปิดจานวนมากที่พร้อมใช้
โดยนั กเรี ย นในระดั บ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษา สายอาชีพ และบุค คลทั่ ว ไป ครอบคลุ ม คลั งบทเรี ยนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และคลังบทเรียนเพื่อการดาเนินชีวิต เช่น เศรษฐกิจ พอเพียง สุขภาพ เทคนิค
การทาอาหาร มารยาทที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ความรู้สาหรับผู้สูงวัยในการปรับตัวเข้ากับสภาพที่
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น
โดยสรุปสื่อสาระออนไลน์ เป็นสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาครอบคลุมสื่อจากระบบย่อย 2 ระบบ
ดังกล่าว ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. สื่อเอกสารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์การศึกษา/สไลด์อิเล็กทรอนิกส์
3. สื่อสร้างภาพตามเวลาจริง/สื่อจาลองสถานการณ์/สื่อเกมเพื่อการศึกษา
4. สื่อประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. สื่อเว็บไซต์จัดการศึกษาออนไลน์แบบเต็มรูป./การเรียนออนไลน์แบบเปิดสาหรับมหาชน
6. สื่อที่ถ่ายทอดภาพตามเวลาจริงหรือถ่ายถอดสดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7. สื่อดิจิทัลที่ใช้เครื่องมือในการสร้างวัสดุ/อุปกรณ์สนันสนุนสื่อการศึกษา/โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
สร้างบัตรคา/โปรแกรมช่วยสอน
โดยสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ภาพนิ่ง (Still image) ที่เป็นภาพกราฟิก ลวดลาย เส้น เช่น
ภาพวาด ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ ที่ได้จากการสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสแกน ภาพเคลื่อนไหว
สั้นๆ (Animation Clip) เป็นชุดภาพที่มีความแตกต่างนามาแสดงต่อเนื่องกัน ทาให้มองเห็นเป็นการเคลื่อนไหว
ใช้เทคนิคเดียวกับภาพยนตร์การ์ตูน เสียง (Sound) ในรูปเสียงดนตรี เสียงมัลติมีเดีย ภาพวีดิทัศน์ (Video)
ภาพเหมือนจริงทีจ่ ัดเก็บในรูปของดิจิทัลคล้ายภาพยนตร์การ์ตูนภาพวีดิทัศน์
ปัจ จุ บัน ผู้ ใช้ ส ามารถเข้าถึง สื บค้น และเรียนรู้ระบบสื่ อสาระออนไลน์ ดังกล่าวได้ฟรีบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยจัดทาในรูปเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ ดังนี้
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1) เว็บไซต์คลังของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ที่สามารถค้นหาและดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ได้ เข้าถึงได้ที่
https://oer.learn.in.th ดังภาพ

2) เว็บไซต์คลังการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสาหรับมหาชน เข้าถึงได้ที่
https://mooc.learn.in.th
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โครงการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปฏิวัติระบบการเรียนการสอน นับเป็นการสร้างการ
เรียนรู้ทางไกล การแบ่งบันความรู้ และจัดเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ สนันสนุนแนวคิดการสร้างช่องทางการ
เรียนรู้ที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงอย่างอิสระ อันเป็นแนวคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี หัวใจอยู่ที่การแบ่งบันแหล่ง
ทรัพยากรการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาได้อย่างเสรี
------------------------------------------------------------------------------------------
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