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ไมมี 
สรุปสาระสําคัญ 
        กลาวเปดการสัมมนา  โดย ดร. จุฬารตัน ตันประเสริฐ   รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
รองประธานกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการระบบสื่อสาระออนไลน เพ่ือการเรียนรูทางไกลเฉลมิพระเกียรติฯ 
        ดร. จุฬารัตน ตันประเสริฐ กลาวถึง ความกาวหนาของเทคโนโลยีเก่ียวกับหองสมดุ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรูได
สรางสรรคสื่อการเรียนรูดิจิทัล และพัฒนาฐานขอมูลท่ีแตกตางและหลากหลาย เพ่ือรวบรวมและเผยแพรสื่อการเรียนรูฯ ใหกับผูใชบรกิารผาน
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางไรก็ตาม สื่อการเรียนรูฯ ของหนวยงานสวนใหญไมสามารถคนหาและเขาถึงได
พรอมกัน ผูใชบริการตองใชเวลาและความพยายามอยางมากในการคนหาและเขาถึงสื่อการเรียนรูฯ ท่ีตองการจากฐานขอมูลของ 
แตละหนวยงาน อีกท้ังไมสามารถคนคืนสื่อการเรียนรูท่ีสนใจจากหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรูอ่ืนๆ ในคราวเดียวกันได 
จึงเกิดอุปสรรคในการคนหา การเขาถึง รวมถึงการใชประโยชนจากสื่อการเรียนรูและความรูดังกลาว โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพ่ือการ
เรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได
ดําเนินการมาตอเน่ืองเปนเวลา 4 ป มีผลสําเร็จท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาลในสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปด (OER: Open Educational Resources)” และคลังบทเรียนออนไลนแบบเปดเพ่ือมหาชน (MOOC: Massive Open Online Courses) ซึ่ง
เปนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคม งบประมาณ การจัดการเรยีนการสอน และการศึกษาหาความรูของบุคคล
ทุกกลุมในชาติ มีสวนในการสนับสนุนแนวคิดกาวสู “สังคมเพ่ือคนท้ังมวล (Inclusive Society)” โครงการฯ ไดตอยอดการดําเนินงานคลัง
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด สูแนวคิด GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) ดวยการพัฒนาระบบ
ท่ีใหความสะดวกกับผูใชบริการในการคนหาและเขาถึงสื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีตองการแบบ OneSearch จากฐานขอมูลท่ีแตกตางและหลากหลาย 
เปนการรวมมือขามกลุมความรูและสถาบัน เพ่ือสรางสรรคและแบงปนสื่อความรูดิจิทัลภายในหอศลิปและสตูดโิอ (Galleries) หองสมุดและศูนย
การเรยีนรู (Libraries and Learning centers) จดหมายเหต ุ(Archives) และพิพิธภณัฑ (Museums) เพ่ือกาวสูการเรียนการสอนรูปแบบใหม 



เนนความรวมมือ และการแบงปนความรู ไมยึดถือในความเปนเจาของมากเกินไป และสงเสริมโอกาสการเขาถึงการเรียนรูในทุกระดับ เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
 
กรณีศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน MOOC และคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด OER ของตางประเทศ   
โดยวิทยากร  ดร.ฐิติมา ธรรมบํารงุ  ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)  กลาวถึง  Massive Open Online Course :  MOOC  บทเรียนออนไลนแบบเปดท่ีรองรบัผูเรยีนจํานวนมาก ใครๆ ก็สามารถเรียนได 

โดยไมเสียคาใชจาย แตก็บาง Provider ตองเสียคาใชจายแตไมแพงเกินไป และ OER : Open Educational Resources คลังทรัพยากรการศึกษา

แบบเปด เปนสื่อท่ียกใหเปนสารธารณสมบัติ ผูเรียนไดรับสิทธ์ิใหมีการ Re-Use ใชซ้ํา หรือ ยินดีใหไปดัดแปลงแกไข หรือ Re-Mix เอาสื่อการ
เรียนรูช้ินอ่ืนมาผสมกัน เกิดงานช้ินใหม โดยไมเสียคาใชจาย และไมจํากัดกลุมผูใช 

จากการสํารวจขอมลูของ Class Central  ขอมูลเมื่อสองปท่ีแลว พบวา มีบทเรียน จํานวน 6,850 บทเรียนท่ีเผยแพรอยูท่ัวโลก  
มากกวา 700 มหาวิทยาลัย และผูเรียนลงทะเบียนเรียน 58 ลานคน Cambridge Univ. และ Oxford Univ. ก็พัฒนาตัวบทเรียนข้ึนมาเชนกัน 
ผูเรยีน ไมตองไปเรยีนใน Oxford ก็สามารถเขาถึงบทเรียนของ Oxford ได 
 
ตัวอยาง MOOC ของตางประเทศ 

SWAYAM ( https://swayam.gov.in/)  
MOOC ท่ีเปน Official Platform ของอินเดีย การพัฒนา SWAYAM เกิดข้ึนเนื่องจากปญหาของสถาบันตางๆ ท่ีมีการพัฒนา MOOC 
platform ของตัวเองข้ึนมาจํานวนมาก แตไมมีการบูรณาการกับสถาบันอ่ืน ทําใหผูเรียนเกิดความสบัสนในการใช platform เกิดความไมเทาเทียม
กันในการเขาถึงการเรยีนรู จึงเกิดการพัฒนา Official platform ข้ึน โดยใชตัว Platform ของไมโครโซอฟต โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแหงเขารวม
โครงการน้ี โดยใหมหาวิทยาลัยท่ีเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ ทําในเรื่องท่ีตัวเองเช่ียวชาญ เชน Double IN Bangalore ดูแลเรื่องการจัดการโปรแกรม 
สวน มหาวิทยาลัย Triple three ดูแลโปรแกรมการฝกอาจารย เปนการบูรณาการตัว platform และบูรณาการคนทํางานในมหาวิทยาลัยตางๆ 
ดวย มี guideline คูมือแนะนําการพัฒนาตัวบทเรยีนออนไลน ความรูเก่ียวกับลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา (ระบุวาเน้ือหาน้ัน เปนของใคร) มี
คําอธิบายการตดิตั้งท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรจะเขียนสเปกบอกขอมลูการติดตั้ง การควบคุมไมโครโฟน Speaker  ลําโพง จะเปนมาตรฐานเชิง
เทคนิคและแงวิชาการ กรอบแนวคิดการใหเครดติ 80 เปอรเซนต เรียนผานระบบได 20 เปอรเซ็นต แตถาอยากได Certificate ตองไปสอบโดย
ตองเสียคาใชจาย  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย ท่ีสราง MOOC จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกในเชิงกายภาพดวย เชน ตองมีหองสมุด 
หองปฏิบัติการ เตรียมพรอมใหผูเรียนดวย ตัวอยาง กรณี Uttarakhand Open University (UOU) ใหความสําคัญกับผูเรยีนท่ีมีความบกพรองทาง
สายดา ดังน้ันบทเรียนท่ีสรางจะตองสามารถปรับ/แกไขได เชน ขยาย Font ใหญข้ึน หรือทําเปนเทปบันทึกเสียง เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูจากเทป
บันทึกเสียงได 
  
Taiwan MOOCs   (http://taiwanmooc.org) 
MOOC ของไตหวัน จะใหความสําคัญในเรื่องลิขสิทธ์ิมาก โดยวิชาแรกท่ีเปนบทเรียนใน MOOC น้ันคือ วิชาเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ อาจารยท่ี
ผลติบทเรียนจะตองผานการเรียนบทเรียนวิชาลิขสิทธ์ิกอนจึงจะสามารถสราง MOOC ได และเมื่อสราง MOOC เสร็จแลว กอนเผยแพรผาน
แพลตฟอรมของมหาวิทยาลัย จะตองสงตัวบทเรียนน้ันไปยังแผนก Copyright Unit เพ่ือตรวจสอบวาบทเรียนท่ีสรางข้ึนมาน้ันถูกลิขสิทธ์ิหรือไม 
ไตหวันพบปญหาเรื่องลิขสิทธ์ิ จากการสํารวจพบวา ไตหวันไมมีนโยบาย/แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องจริยธรรมทางการศึกษา การวิจัย ลขิสิทธ์ิ ไมมี
การอบรมจริยธรรมทางการศึกษาวิจัย สรางความรู -ขาดสื่อการเรียนรูท่ีเปนภาษาจีน  มีความเขาใจผดิๆ เรื่องการใชสารสนเทศดิจิทัล พบวาเด็ก
ไตหวันเช่ือวา การเอาสื่อท่ีมลีิขสิทธ์ิมาใชเพ่ือการเรียนการสอนถือวาไมละเมดิลิขสิทธ์ิ ไมวาจะนํามาจะใชรูปแบบไหน ปริมาณเทาไร สามารถ
ดาวนโหลดเอกสารไดใชงานเอกสารไดตามท่ีตัวเองตองการ ตราบใดท่ีตัวเองลงทะเบียนเรียน รัฐจึงอยากพัฒนาใหคนไตหวันใชอินเทอรเน็ต ไมใช
ใชเพ่ือทําลาย  
 
MOOC ในตางประเทศ 
Provider ท่ีใหบริการ MOOC ท่ีนาสนใจท้ังฝงเอเชีย และฝงตะวันตก เชน  Coursera (https://www.coursera.org/)  เปนรายใหญท่ีสุด มี
บทเรียนมากท่ีสุด และมผีูเรยีนมากท่ีสุด เขาจับมือกับผูเช่ียวชาญในมหาวิทยาลยัตางๆ ในการพัฒนาหลักสตูร มากกวา 150 มหาวิทยาลัย จาก 
129 ประเทศท่ัวโลกมีเรียนท้ังแบบเสียเงินและไมเสียเงิน ผลิตบทเรยีนออนไลนท่ีมุงเนนผูเรยีนท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร  
 

https://swayam.gov.in/
http://taiwanmooc.org/
https://www.coursera.org/


Udacity (https://www.udacity.com/)  เปน Provider อันดับท่ีสาม มีความแตกตางจาก coursera  น่ันคือ udacity เลือกทําตัวบทเรียนท่ี
เฉพาะเจาะจงผูเรียนท่ีจะออกไปประกอบอาชีพสายคอมพิวเตอร เทคโนโลยี แทนท่ีจะออกไปแขงขันกับตลาดเดียวกันในรูปแบบเดยีวกัน partner 
โดยมีความรวมมือกับบริษัทใหญ เชน IBM Google Amazon เปนตน มีมหาวิทยาลยัเดยีวท่ี udacity ไดรวมมือกัน คือ Georgia Tech   
Udacity จะรบัประกันการทํางานวาคนท่ีจบจากเขาไป ภายใน 6 เดอืน หากยื่น Certificate  ไปในการใบสมัครงานแลวหากคณุไมไดรับเขาทํางาน 
ใหผูเรียนมารับเงินคืนจาก udacity ไดทันที ซึ่งถือเปนกลยุทธทางการตลาดอยางหน่ึง 
 
OER (Open Educational Resources) หมายถึง แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เริ่มมีข้ึนเมือ่ปลายป 1990 ท่ี MIT   

เว็บไซต OER world map (https://oerworldmap.org/)  เปนเว็บท่ีบอกวา มีโครงการอะไรบางในโลกน้ีท่ีเก่ียวของกับ OER  มีใครทํา OER  ทํา

ใหทราบความเคลื่อนไหวของ OER เปนบบ interactive ไดรบัรางวัล open innovation ประจําป 2018 ในเรื่องการนําเสนอขอมูลใหมีความ
นาสนใจ 
 
ตัวอยาง OER ตางประเทศ  
เริ่มโดย MIT ไดแบงปน open courseware ของอาจารย MIT ท่ีสรางข้ึน ใหคนท่ัวโลกไดเขาเรียนสื่อการสอนใน MIT ได มีประมาณ 2,500 
หลักสตูร จํานวน 37 รายวิชา โดยรายวิชาจะเฉพาะเจาะจงการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก เปนวิชาท่ี MIT เปดสอน
เทาน้ัน 
OER Common สรางข้ึนมาเพ่ือตอบสนองผูเรยีนทุกกลุม ตั้งแตเด็กกอนเขาช้ันเรียน ไปจนถึงผูใหญ เพ่ือจะสนับสนุนเรียนรูตลอดชีวิต โดยใน OER 
Common สื่อทุกอยางท่ีเผยแพรภายใตสญัญาอนุญาตแบบเปด คือ Creative Common อยากไดภาพ คลิปเสยีง สามารถนําไปใชงานไดเลยโดย
ไมตองขออนุญาตผูสรางสรรค มเีน้ือหาครอบคลมุ 12 วิชาหลัก และมีการให rating วาสื่อน้ีผูเรียนเรยีนแลวรูสึกอยางไร 
 
ตัวอยาง OER ในยุโรป  
Europeana  (https://www.europeana.eu/portal/en)  
 
เผยแพรขอมลูทางดานศลิปะ วัฒนธรรม ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวาง หองสมุด และพิพิธภณัฑ ในยุโรป โดยรวบรวมสื่อดิจิทัลประมาณ 50 ลาน
รายการ มีการทําระบบการสืบคนท่ีสะดวก เชน ขอมูลท่ีคนไดจาก Europeana สามารถสืบคนจากการระบุสีไดดวย โดยใชในกรณีท่ีผูใชจําช่ือ
ผลงาน หรือศลิปนไมได ก็สามารถคนหาผลงานจากสี ท่ีอยูในสื่อน้ันได  
 
OER ของประเทศไทย  โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพ่ือการเรยีนรูทางไกล เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  (https://oer.learn.in.th/) 
 
OER ของโครงการฯ ไมไดเก็บ 8 ขอมูลเพียงแค 8 กลุมสาระการเรยีนรูเทาน้ัน แตไดตอยอดไปยัง GLAM ดวย สิ่งท่ีนาสนใจจากการท่ีวิทยากรเขา
รวมเวทีประชุมท่ีโปรตุเกส ไตหวันท่ี มสธ. สิ่งท่ีไทยไดรับ คือ ตางประเทศประทับใจใน OER ของโครงการฯ ท่ีเก็บขอมลูท่ีเปนภูมปิญญาทองถ่ิน
ดวย  
        จากรายงานการสาํรวจของ Commonwealth of Learning (https:/www.col.org/)  OER 5 ทวีปท่ัวโลก พบวา การขับเคลื่อน OER ทาง
ฝงเอเชีย OER ขับเคลื่อนดวยหนวยงานของรัฐ แตฝงยุโรป จะขับเคลื่อนดวยตัวสถาบัน ประเทศไทยยงัขาดโครงสรางพ้ืนฐานในการสนับสนุน  
การคนหา การดึงสื่อมาใช แตไมพบปญหาน้ีในฝงอเมริกาเหนือ ปญหาของยุโรป จะมีปญหากรณมีีภาษา วัฒนธรรม ตางกัน การแบงปนใหประเทศ
อ่ืนตางกัน สวนไทยขาดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
ความทาทายและชองวางท่ีเกิดข้ึน จากการสํารวจจากท่ัวโลก การสรางความเขาใจและสัญญาอนุญาตแบบเปด ตัวอยางเชน ใน presentation 1 
หนา มีหลายประเด็นท่ีจะมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ การไดมาซึ่ง ภาพ ตัวอักษร เน้ือหา และซอฟตแวร ไดมาอยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม เน้ือหาท่ี
ผลิตมีการคดัลอกขอมลู การนําเสนอในการทําบทเรียน กราฟกท่ีใชประกอบบทเรยีน อาจารยสรางเองหรือไมหรือไป ดาวนโหลดของคนอ่ืนมา 
ไดรับอนุญาตหรือไม ซอฟตแวรท่ีใชทํางานไดมาถูกลิขสิทธ์ิหรือไม กรมทรัพยสินทางปญญา ระบุวา ลขิสิทธ์ิเกิดข้ึนทันทีนับตั้งแตผลงานน้ัน
สรางสรรค ไมจําเปนตองไปจดแจง หรือตองมตีัวอักษร c  copyright มีลายนํ้าท่ีฝงอยูในภาพ ถือวาผลงานไดรับการคุมครอง เราสามารถเอา
ผลงานเหลาน้ันมาใชไดเต็มท่ีไมเกิน 5 ภาพ ตอผูสรางสรรค 1 รายเทาน้ัน และถาไมขออนุญาตเจาของผลงาน เราก็ไมสามารถเอาภาพน้ันกลับไป
เผยแพรบนอินเทอรเน็ตได  นอกจากน้ี มีเครื่องมือตดิตามในการยอนกลับภาพดจิิทัล เชน Google Image จะสามารถ Upload ภาพข้ึนไปไดและ
บอกวา ภาพน้ันอยูในเว็บไซตไหนบาง หรือ กรณี YouTube มีการพัฒนาอัลกอริทึมเพ่ือจะตรวจจับขอมูลวามีใครนําขอมูลไปใชบาง 
 

https://www.udacity.com/
https://oerworldmap.org/
https://www.europeana.eu/portal/en
https://oer.learn.in.th/
https://www.col.org/


การกาวสูยุคผสานความรวมมือ Gallery, Library, Archive and Museum สูสื่อการเรียนรูแบบเปด – OER  โดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย  
ผูอํานวยการฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
         วิทยากร กลาวแนะนํา OER ซึ่งมีจํานวนขอมูล ประมาณ 9 หมื่นรายการ โครงการฯ น้ี ทําหนาท่ีเพียงประสานความรวมมือ เจาของเพียง
เอาขอมูลเขามาใสใน OER เชน การทําขนมไทย อัญมณี ทับทิมสยาม  สามารถดาวนโหลดรูปภาพ วีดโิอ ไปใชไดเลยโดยไมตองขอนุญาตเจาของ  
การทํางานจะใชวิธีการเช่ือมความรวมมือกับศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ทําฐานขอมูลเครื่องมือเครื่องใช ในการรวมกันทํางานจะมีกลุมผูมสีวนไดสวน
เสียกลุมเดียว การทํางานโครงการฯ ทําอยางไรใหขยายผล ทําใหคนจํานวนมากเขาถึงสื่อไดงายข้ึนโดยไมจํากัดแตหนวยงานตนเอง  กรณีตัวอยาง  
สํานักงานเอกลักษณของชาติ ทําหนาท่ี เผยแพรสารคดี พระมหากษัตริย และพระราชวงศ ทุกพระองค หลังจากน้ัน ก็เก็บขอมูลเขาตูเก็บ ไมได
เผยแพรท่ีไหนอีก ประสบปญหา พ้ืนท่ี Server ไมเพียงพอ ดังน้ัน ถาเอาไฟล มาเก็บใน OER สามารถเผยแพรไดตลอดเวลา การสรางความ
ตระหนักการใชงานท่ีถูกตอง ระบบท่ี 2 คือ ระบบ MOOC ในไทย มี 5 คาย หน่ึงในน้ันคือ โครงการสื่อการเรียนการสอนออนไลน จะมีขอมูล ท่ี
เปนคลิปวีดโิอ ภาพ อีบุค เชน อ. สอนวาดภาพดอกไม  IoT  ผูสรางบทเรียนออนไลน MOOC ก็สามารถไปเอาขอมลูใน OER ได จะไดไมละเมิด
ลิขสิทธ์ิ  หลายสื่อท่ีมาเพ่ิมใน OER จะมีความหลากหลาย เชน ภาพวาด นิทรรศการ เมื่อนิทรรศการจบ ขอมูลก็จะจบไปดวย ไมสามารถเผยแพร
สื่อท่ีจะจัดนิทรรศการแตละครั้งได แตตอนน้ี ไดนํามาเก็บไวใน OER แลว ภาพวาด รชักาลท่ี 9 จํานวนมากของศิลปน ศิลปนสงมาเผยแพรใน OER  
โครงการฯ ไดรับไฟล PDF จํานวนมากจากกลุม/บุคคล เชน กลุมนิสิตเกาจุฬา ผลิตหนังสือ ภาพถายวัด ถาทําเปนตัวเลมเลม จะผลิตไดจํานวน
ประมาณพันเลม คนท่ีไดรับหนังสอืไมมากนัก ทําอยางไรใหแบงปนหนังสือน้ีไปใหคนจํานวนมากไดเขาถึงได โครงการฯ จึงรับเอาหนังสอืน้ีมา
เผยแพร  
 
กรณจีดหมายเหต ุ(Archives) โครงการฯ ไดรับสื่อจํานวน 2 ชุด จากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภาพประวัติศาสตรสมัย รัชกาลท่ี 4-รัชกาลท่ี 
7 ท่ีอยูในรูปฟลมกระจก โครงการฯ จะรวมกันดิจิไทสฟลมกระจกท้ังหมด จดหมายเหตุท่ีสําคญัท่ีสดุ ท่ีโครงการฯ ทําคือ บันทึกเหตุการณในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 นับตั้งแตสวรรคต ชวงงานพระราชพิธี เจาหนาท่ีจดหมายเหตุประจําจังหวัด ไดถายรูปบันทึกเหตุการณ แตไมมีท่ีเก็บ 
และไดรับภาพพระเมรมุาศ จากชางกลองสวนพระองค ของสมเดจ็พระเทพฯ  นอกจากน้ี บุคคลท่ีมพิีพิธภัณฑสวนตัว ติดตอท่ีจะเอาขอมลูมาเก็บ
ใน OER เชน อ.เผาทอง ทองเจือ นอกจากน้ี โครงการฯ มีแนวคิดและอยูระหวางดําเนินการ คือ Thai Search เปนแนวคิดท่ีทําการสืบคนแบบ 
Single Search น่ันคือ การสืบคนใน 1 เว็บ  เมื่อคนจะไดบรรณานุกรมหนังสือของทุกหองสมุด จะพบขอมูลน้ันใน OER ในพจนานุกรมออนไลน 
และพบขอมูลในศูนยมานุษยสิรินธร ดวย 
 
การบรรยายหัวขอ แนวความคิด A (Archives) เร่ืองเลาจากภาพเกา สู OER 
โดยวิทยากร คณุยศยาดา สิทธิวงษ บรรณารักษชํานาญพิเศษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัขอนแกน 
กลาวถึง การริเริ่ม OER ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัขอนแกน รูปแบบการดําเนินงาน สื่อการเรยีนรูท่ีนําเขา OER และประโยชนของ OER  
 
การริเร่ิม OER ของสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สํานักหอสมุดฯ  เริ่มโครงการ OER กับโครงการฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือเผยแพรสื่อการเรียนรู การเรียนการสอนและการวิจัย 
“OER คือชองทางประชาสัมพันธทางวิชาการท่ีมีความนาเช่ือถือ สํานักหอสมุดฯ จึงตัดสินใจเขารวมโครงการฯ” 
 
รูปแบบการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดฯ เลือกใชเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยจดัเก็บสื่อการเรยีนรูในลักษณะเซริฟเวอรลูก ซึ่งมีเซิรฟเวอรของโครงการฯ เปนเซิรฟเวอรแมทํา
หนาท่ีเก็บเก่ียวและจัดเก็บสื่อการเรียนรูจากเครือขายท่ีเขารวมโครงการฯ ผูใชบริการสามารถคนหาสือ่การเรียนรูท่ีตองการไดท้ังจากเซริฟเวอรลูก
และเซริฟเวอรแม แตวิธีน้ีมีขอจํากัดคือความสามารถของเซริฟเวอรลูกในการรองรับปรมิาณสื่อการเรียนรู โดยเฉพาะสื่อประเภทวิดีโอ ท้ังน้ีข้ึนกับ
นโยบาย ลักษณะธรรมชาติและความพรอมของแตละองคกร 
 
OER ของ สํานักหอสมุดฯ เกิดข้ึนไดเพราะผูบริหารไดรวมกันมีการจดัตั้งคณะกรรมการ OER ของสํานักหอสมุดฯ โดยเลือกบุคลากรใน
สํานักหอสมุดฯ เนนคนท่ีชอบถายภาพ มีและความสามารถในการสรางเครือขาย เพ่ือดึงเน้ือหาเขามาเก็บใน OER มีทีมประชาสัมพันธทําหนาท่ี
ประชาสมัพันธและกระจายขาวผานสื่อตางๆ มีทีม KKU Ref. Lib. & IL ทําหนาท่ีเดินสายประชาสมัพันธแนะนําการใชและแหลงสารสนเทศท่ีใช
โดยไมเสียคาใชจายและไมตองขออนุญาตเจาของผลงาน พรอมเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน นําขอมูลผลงานของตนเขามาเก็บใน 
OER โดยมีทีมสอนการใชและการนําเขาสื่อใน OER โดยมีเทคนิคการสรางทีมงานและวิธีการกระตุนทีมงานใหมารวมงาน คือ “การพาลงพ้ืนท่ี ให
คอยๆ ซึมซับงาน เพราะพูดไมเหน็ภาพ จึงตองพาไปลงพ้ืนท่ี และตองทํางานแบบ win-win ท้ังกับนักศึกษาและอาจารย ใหเคากอนแลวทานจะได
ทุกสิ่งอยาง” 



มีการรวมมือกับเทศบาลนครขอนแกนเพ่ือขยายเครือขาย ปจจุบันมผีูสรางสรรคสื่อการเรียนรูประมาณ 839 ทาน มีสื่อการเรยีนรู ประมาณ 
25,000 กวารายการ  สวนการสงเสริมการใชงาน OER ไดประสานงานกับโรงเรยีนเทศบาลนครขอนแกน จัดอบรมการใชงาน OER และสื่อการ
เรียนรูใน OER แกครู เพ่ือนําไปสอนเด็กนักเรียนในโรงเรยีน การรวมโครงการฯ ชวยสํานักหอสมุดฯ ประหยดังบประมาณในหลายดาน เชน 
โครงการฯ สนับสนุนเอกสารเผยแพร คูมือและของท่ีระลึกในการจดักิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมบางกิจกรรม เชน 
การสัมมนาเก่ียวกับ OER 
 
สื่อการเรียนรูท่ีนําเขา OER  
“สิ่งท่ีมองถึง OER คือโอกาสในการใช OER เปนคลังจัดเก็บประวัติ เชน ประวัติของ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ จ.ขอนแกน รวมไปถึงรากเหงา
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน”… “สื่อท่ีนําเขา OER เริ่มจากสิ่งท่ีมีกอน ถาเราจะตั้งไข เราตั้งไขจากสิ่งท่ีเรามีกอน เริ่มจากนําขอมลูและสื่อการเรยีนรูใกล
ตัวมานําเขา OER” สํานักหอสมดุฯ เริ่มนําเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัขอนแกน เขา OER ซึ่งปจจุบันจัดเก็บดวย
ซอฟตแวรช่ือ Omega และลิงคกับ OPAC ของสํานักหอสมุดฯ จึงขยายตอไปท่ี OER “ถาเก็บสื่อไวแตในฐานขอมูลของเรา การสืบคนก็ไมกระจาย 
หาไมเจอ และมองไมเห็น OER เปนชองทางเพ่ิมลิงคไปหาผลงานในคลังเรา มีแตไดกับได เพ่ือประชาสัมพันธผลงานของเราและหนวยงาน” 
 
สื่อในหอจดหมายเหตุท่ีนําเขา OER แบง 3 หมวดหลัก 
ใตรมพระบารมี ประกอบดวยภาพพิธีเปด มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาพถายพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทในหลวง รชักาลท่ี 9 คํากราบบังคม
ทูล คําประกาศราชสดุดีท่ี มหาวิทยาลัยขอนแกน ทูลเกลาถวายปรญิญาในสาขาตางๆ จดหมายเหตุ รัชกาลท่ี 9 ตนไมทรงปลูก พระสุรเสียง  
วัสดุสิ่งของ สิ่งพิมพ มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ รชักาลท่ี 9  ประวัตมิหาวิทยาลยัขอนแกน ประกอบดวยเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน โสตทัศนวัสดุจดหมายเหต ุภาพเกาเมืองขอนแกน ประกอบดวย พิธีกรรม/ความเช่ือ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/อาคาร
สถานท่ี วิถีชีวิต/การเมือง/ชุมชน ยังมีขอมูลทองถ่ิน ประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/อาคารสถานท่ี ภูมิปญญาชาวบาน 
วรรณกรรมอีสาน/ผะหยา นอกจากน้ีโดยปกติ สํานักหอสมุดฯ มีการลงพ้ืนท่ีทํางานกับชุมชนเพ่ือบริการวิชาการ ก็จะนําภาพและสื่อท่ีเก่ียวของและ
นาสนใจมาเผยแพรใน OER แตตองขออนุญาตคนในชุมชนและคนท่ีเก่ียวของ เคารพเรื่องขอมูลสิทธิสวนบุคคล   
 
สื่อการเรียนรูท่ีนําเขา OER สวนใหญคือ ภาพถาย วิดโีอและมัลติมีเดีย ท่ีถายทําจากมือถือและใชแอพพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งสามารถสรางสรรคดวย
ตนเอง สื่อบางประเภทหรือบางรายการอาจตองมีการแปลงไฟลกอนนําเขา OER ทางสํานักหอสมดุฯ พยายามเลือกไมไปจดัการกับสื่อเหลาน้ันมาก
นัก เพราะอาจมีประเด็นการละเมดิลิขสิทธ์ิ เชน ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรในการแปลงไฟล กอนนําเขาสื่อการเรียนรูใน OER ตองตรวจสอบประเด็นท่ี
เก่ียวของกับลิขสิทธ์ิทุกครั้ง อะไรท่ีไมมั่นใจจะไมนําเขา OER  
 
นอกจากจะนําสิ่งพิมพในหอจดหมายเหตุและสํานักหอสมุดมาลง OER แลว ยังมีเครือขายความรวมมือ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย เทศบาลนคร
ขอนแกน การศึกษานอกโรงเรียน มีการชักชวนนักศึกษามานําขอมูลเขามาเก็บใน OER เมื่อนักศึกษาทําไปสักระยะหน่ึงก็จะรูสึกชอบและรูสึกอยาก
เปนผูสรางสรรคบาง นักศึกษาก็จะเริ่มจากถายภาพสิ่งใกลตัวในทองถ่ินตัวเอง ทําใหเกิดสํานึกรักบานเกิด 
 
การนําเขาสื่อการเรียนรูใน OER 
การนําเขาสื่อการเรียนรูใน OER มี 3 ข้ันตอน คือ เลือกไฟล กรอกรายละเอียดของขอมลู และกําหนดสิทธ์ิการใช จากน้ันรอคณะกรรมการ
ผูเช่ียวชาญท่ีมีอํานาจมาอนุมัตเิผยแพร OER การลงรายการงายๆ ซึ่งเปนสิ่งท่ีสํานักหอสมุดฯ ตองการ คือตองการใหผูสรางสรรคสื่อการเรียนรูหรือ
เจาของผลงานสามารถลงรายการและนําเขาสื่อสื่อการเรยีนรูใน OER ไดดวยตนเอง เพราะสํานักหอสมุดฯ ตองการใหนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร สามารถลงรายการและนําเขาสื่อการเรียนรูของตนเองไดดวยตนเอง 
 
ประโยชนของ OER       
OER เปนประโยชนท้ังตอองคกรและผูใชบริการ 
ประโยชนของ OER ตอองคกร  
อนุรักษ จัดเก็บประวัติศาสตรหนวยงาน/ความรูและมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูและยั่งยืน สรางสังคมแหงการเรียนรูและแบงปน สรางเครือขาย
นักวิชาการและปราชญชาวบานใหเขมแข็งและอยางยั่งยืน ประหยดังบประมาณ ลดโลกรอน ไรกระดาษ ลดภาระในการใหบริการ บรกิารผาน
ระบบออนไลน มีระบบจัดเก็บและคนคืนท่ีดีมีประสิทธิภาพ และมทีีมงานผูเช่ียวชาญจาก สวทช. ใหคําปรึกษา มีสาํเนาจดัเก็บ และ Data backup 
ประโยชนของ OER ตอผูใชบริการ/หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
สะดวกในการเขาถึงทุกท่ีทุกเวลาตลอด 24/7  สงเสริมการเรยีนรูและการขยายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียมทุกเพศทุกวัยและยั่งยืน 






