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บัดนี้ การสัมมนาทางวิชาการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว จึงขอรายงานสรุปผลการสัมมนา รายละเอียด
พอสรุปได ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปดการสัมมนา เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กลาวเปดการสัมมนา
โดย ดร. จุฬารัตน ตันประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) รองประธานกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการระบบสื่อสาระออนไลน เพื่อการเรียนรู
ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ

๒
จากความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น หองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และศูนยการเรียนรู
หลายแหงไดสรางสรรคสื่อการเรียนรูดิจิทัล และไดพัฒนาฐานขอมูลและระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนรู
ดิจิทัลที่แตกตาง และหลากหลาย เพื่อรวบรวมและเผยแพรสื่อการเรียนรูดิจิทัลภายในหนวยงานแกผูใชบริการ
ผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สื่อการเรียนรูดิจิทัลของหนวยงานดังกลาว
สวนใหญ ไมสามารถคนหาและเขาถึงไดพรอมกัน มีความแตกตางและหลากหลาย ผูใชบริการจะตองใชเวลา
และความพยายามอยางมากในการคนหาและเขาถึงสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่ตองการจากฐานขอมูล และระบบ
บริหารจัดการของแตละหนวยงาน อีกทั้งไมสามารถคนคืนสื่อการเรียนรู และความรูเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่สนใจ
ในภาพรวม และเห็นความเชื่อมโยงของสื่อการเรียนรูจากหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และศูนย
การเรียนรูในคราวเดียวกันได ดังนั้นจึงเกิดอุปสรรคในการคนหา เขาถึง และใชประโยชนสื่อการเรียนรู และ
ความรูภายในหนวยงานดังกลาว
โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ไดดําเนินการมาตอเนื่อง โดยสื่อ
ตางๆ ที่เผยแพรในคลังสื่อดิจิทัลเกิดจากความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ คลังสื่อดิจิทัลที่มีสื่อปลอดจาก
ปญหาลิขสิทธิ์ ขยายผลใหคลังสื่อดิจิทัลกลายสภาพเปน “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER: Open
Educational Resources)” และ “คลั ง บทเรี ย นออนไลน แ บบเป ด เพื่ อ มหาชน (MOOC: Massive Open
Online Courses)” นอกจากนี้ยังเปนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยลดความเหลื่อมล้ํา ทุกคน
สามารถเขามาใชชีวิตในพื้นที่ทางสังคมและทํากิจกรรมทางสังคมผานเทคโนโลยีดิจิทัล ไดอยาง “เทาเทียม”
และมี “ศักดิ์ศรี” ไดรับโอกาสหรือสิทธิในการเขาถึงบริการ สถานที่ และขอมูลทางสังคมไดอยางเสมอภาค
โครงการฯ ไดตอยอดการดําเนินงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด สูแนวคิด GLAM (Galleries,
Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) คือ การพัฒนาระบบที่อํานวยความสะดวก
แกผูใชบริการในการคนหา และเขาถึงสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่ตองการแบบ OneSearch จากฐานขอมูล และ
ระบบบริหารจัดการที่แตกตางและหลากหลาย เปนการรวมมือขามกลุมความรูและสถาบัน (Cross-disciplinary
and organizational collaboration) เพื่อสรางสรรคและแบงปนสื่อความรูดิจิทัลภายในหอศิลปและสตูดิโอ
(Galleries) หองสมุดและศูนยการเรียนรู (Libraries and Learning centers) จดหมายเหตุ (Archives) และ
พิพิธภัณฑ (Museums) นี้จะเปนการกาวสูการเรียนการสอนรูปแบบใหมเนนความรวมมือ ชวยสรางการเรียนรู
ที่มีคุณคา เกิด การแบงปนความรู ไมยึด ถือในความเปนเจาของมากเกินจนไปขัดโอกาสการเขาถึงโอกาส
การเรียนรูของผูอื่น สนับสนุนแนวคิดการสรางชองทางการเรียนรูที่เขาถึงไดอิสระเสรี แนวคิดของการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมีหัวใจสําคัญอยูที่การแบงปนแหลงทรัพยากรดานการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูสังคมโลก เพื่อนําไปใชประโยชนทางดานการศึกษาไดอยางเสรีตอไป
การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้นําเสนอความกาวหนาของการดําเนินการคลังทรัพยากรการศึ กษา
แบบเปด โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และนําเสนอการตอยอดการ
ดํ า เนิ น การคลั งทรั พยากรการศึ ก ษาแบบเปดภายใต แนวคิด GLAM (Galleries, Libraries and Learning
Centers, Archives and Museums) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) นําเสนอความกาวหนาของการดําเนินการ
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Open Educational Resources – OER) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน

๓
เพื่อการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๒) เพื่อนําเสนอแนวคิดการตอยอดการดําเนินงานคลังทรัพยากร
การศึกษาแบบเปดดวยความรวมมือขามกลุมความรู และสถาบัน เชน หองสมุด ศูนยการเรียนรู พิพิธภัณฑ
จดหมายเหตุ นั กวิ ช าการ ปราชญ ช าวบาน และศิล ปน เปน ตน เพื่อสนับ สนุน การเรีย นรูตลอดชี วิ ต และ
การศึกษาแบบเปดของคนไทยในยุคดิจิทัล ๓) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนา
และการใชงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปดจากเครือขายปจจุบัน โดยเฉพาะการตอยอดการพัฒนาและ
การดําเนินงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ๔) เพื่อขยายเครือขายหรือกลุมผูปฏิบัติ (Community of
Practice) คลั ง ทรั พ ยากรการศึ ก ษาแบบเป ด เพื่ อ ร ว มกั น สร า งสรรค อ งค ค วามรู ทั้ ง ในและนอกหลั ก สู ต ร
การศึกษาผานเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ ๕) เพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางดานวิชาการอยางเปน
รูปธรรมผานเทคโนโลยีแบบเปด ที่มีการจัดการเรื่องการนําทรัพยสินทางปญญา
กรณีศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน MOOC และคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด OER ของ
ตางประเทศ
ดร.ฐิติมา ธรรมบํารุง
ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ดังนี้

ผูบรรยายไดกลาวถึงบทเรียนออนไลน (MOOC) และคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER) มีความหมาย

บทเรียนออนไลน (MOOC) มาจาก Massive Open Online Course เปนบทเรียนออนไลนแบบเปด
ที่เปดใหเขาถึงผานระบบออนไลน สามารถรองรับผูเรียนจํานวนมาก มีทั้งแบบฟรีและมีคาใชจายที่บุคคลทั่วไป

๔
สามารถเขาถึงได ในป ค.ศ. ๒๐๑๖ มีผูเรียนจํานวน ๕๘ ลานคน กวา ๗๐๐ มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรจํานวน
๖,๘๕๐ หลักสูตร ปจจุบันมีผูใหบริการบทเรียนออนไลนจํานวนมาก ตัวอยาง platform ไดแก
SWAYAM https://swayam.gov.in/ โดยรัฐบาลประเทศอินเดีย กระทรวงศึกษาธิการ แตละ
มหาวิทยาลัยมีหนาที่ดูแลแตละโปรแกรมตามความเชี่ยวชาญ เชน NITTTR Channal ดูแลหลักสูตรการพัฒนา
อาจารย มีการระบุลิขสิทธิภ าพ ตัว อักษรที่นํามาผลิตบทเรีย นออนไลนที่ชัดเจน มีมาตรฐานทางเทคนิค
ในการติดตั้ง Hardware และ software
Coursera http://www.coursera.org/ เป น ความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย รวมกว า
๑๕๐ แหง จาก ๒๙ ประเทศ ใหบริการบทเรียนออนไลนเนนดาน Technology, IT และ Computer
Udacity http://www.udacity.com เปน บทเรีย นที่ผูเรีย นสามารถเรี ย นจบหลั กสู ต รได
ภายใน ๖ เดื อน และมี การรั บ ประกั น ในการสมัครงาน ตัว อยางหลักสูตร เชน Mobile Development,
Andriod Development, Web Development, Front End Development, Artificial Intelligence
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER) มาจาก Open Educational Resource เปนสื่อการเรียน
การสอน สื่ อการเรี ย นรู และสื่ อการวิ จั ย ไมจํากัดกลุ มผู ใช ไมเสีย คาใชจาย สามารถเขาถึง ผาน Public
domain, Open license และนําไป reuse revise remix redistribute ได
สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู สื่องานวิจัย ในรูปแบบดิจิทัลหรือไมก็ตาม ที่อยูในสาธารณะ
สมบัติ (Public domain) หรือไดรับการเผยแพรโดยปราศจากคาใชจายไดโดยบุคคลใด ๆ ไมมีการกําหนด
ขอบังคับใด ๆ การอนุญาตแบบเปดนี้ อยูภายใตกรอบของสิ ทธิในทรั พย สินทางป ญญาที่ ไดกําหนดไว โดย
อนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และความเคารพตอผูที่เปนเจาของผลงานนั้น ๆ (ยูเนสโก, ๒๕๕๕)
เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ ตองมี OER คื อ การใชเนื้อหา ภาพ ฟอนต สื่อประกอบการสรางสื่อ อาจละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา หรือโปรแกรมที่ใชสรางสื่ออาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ดังนั้น ควรคํานึงถึงสัญญา
อนุญาตและสิทธิ์การนําไปใช ไดแก

การคุมครองผูสรางสรรคผลงาน

การสงวนสิทธิและเผยแพรผลงาน

การพัฒนา OER จากผลการสํารวจที่นาสนใจ
นโยบาย OER เพิ่มขึ้น จาก ๔๕% ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ เปน ๕๕% ในป ค.ศ. ๒๐๑๗ กิจกรรม OER
ริเริ่มจากสถาบัน/โครงการ สวนใหญพบในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบเปด
และยืดหยุน มีความตระหนักโดยทั่วไปแตยังขาดความเขาใจ ประโยชนเรียงลําดับความสําคัญจากนอยไปมาก

๕
ได แก ลดค า ใช จ า ยในการจัดหาสื่อการเรีย นรู พัฒ นาคุณภาพของสื่อการเรีย นรูอยางตอเนื่อง ชว ยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนาในการเขาถึงสื่อการเรียนรู
ในเอเชี ย มี การขั บ เคลื่ อนโดยรั ฐ แตไมจําเปน ตองมีน โยบายระดับ ชาติ มีการใช OER เพื่อพัฒ นา
บทเรียน ความทาทาย คือ ขาดนโยบายระดับชาติ มีขอจํากัดการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ขาด OER ในภาษาของ
ตน ขาดความสามารถในการเขาถึง ใชซ้ําและเผยแพร ขาดความตระหนักและการมีสวนรวมใน OER
ในยุโรปและอเมริกาเหนือมีการขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัยและสถาบัน โดยการสนับสนุนของรัฐ มี
นโยบาย แผนงานและการวัดผลที่ชัดเจน ตระหนักถึงความสําคัญของ Open Education ความทาทาย คือ
ขาดนโยบายการแก ป ญหาที่ เหมาะสม ความหลากหลายของภาษาและวัฒ นธรรม การพัฒ นา business
model ที่เพิ่มมูลคาแก OER เพื่อเพิ่มการใชและการนํามาใช
ความทาทายและชองวาง
- สรางความตระหนักและสงเสริมการใช OER
- สนับสนุนเรื่อง ICT
- ผลักดันการพัฒนานโยบายและกลยุทธ
- สรางความเขาใจและการใชสัญญาอนุญาตแบบเปด
- สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ
- สรางพันธมิตรและเครือขายความรวมมือ
- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการใชภาษาและวัฒนธรรมตาง ๆ
- สนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะภาครัฐ
- พัฒนาทักษะความสามารถในการคนหา เขาถึง ใชซ้ําและเผยแพร OER

ภาพการนําเขาสื่อ และใชคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด และสรางเนื้อหาวิชา/หลักสูตร นําเขาคลังบทเรียน
ออนไลนแบบเปดเพื่อใหผูเรียนเลือกเรียน

๖
การกาวสูยุคผสานความรวมมือ Gallery, Library, Archive and Museum สูสื่อการเรียนรูแบบเปด – OER
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย
ผูอํานวยการฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
“โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ใหบริการ
ผาน https://oer.learn.in.th/ โดยการเริ่มตนไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและการรวมกันดําเนินงาน
ของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผูบรรยายไดกลาวถึงโครงการระบบสื่อสาระออนไลน ซึ่งประกอบดวย ๒ ระบบงาน ไดแก ระบบคลัง
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER: Open Educational Resources) และคลังบทเรียนออนไลนแบบเปด
เพื่อมหาชน (MOOC: Massive Open Online Courses) เปนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ลดงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรูของบุคคลทุกกลุม
ในชาติ มีสวนในการสนับสนุนแนวคิดกาวสู “สังคมเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Society)”
๑) ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER) ปจจุบันมีขอมูลทั้งสิ้นกวา ๙ หมื่นรายการ
อยูในรูปแบบหนังสือ คูมือ วิดีโอ ภาพถาย ขอมูลใหความรูซึ่งเปนขอมูลที่มีความหลากหลาย ซึ่งโครงการนี้
ประสานความรวมมือไปยังเจาของผลงานกลุมตาง ๆ ไดแก ๑) กลุมบุคคลที่เปนเจาของผลงานที่เปนกลุมคน
ไดแก กลุมอัญมณี กลุมผาไทย กลุมขนมไทย ภาพวาดศิลปน ๒) หนวยงาน ไดแก ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคการมหาชน)
OER เปนการนําขอมูลในฐานขอมูลของหนวยงานทั้งหมดมาซ้ําในระบบ OER โดยคนจํานวนมาก
ไดเขาถึงสื่อไดงายขึ้น ซึ่งจะชวยขยายผลการเขาถึงโดยกลุมผูใชที่หลากหลายไมจํากัดเฉพาะหนวยงานเทานั้น
ทั้งนี้ OER ไดรับการสนับสนุนพื้นที่บน Server แบบไมจํากัดจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทําใหสามารถ
เก็บไฟลวีดิโอคุณภาพดี ประโยชนที่ไดรับคือ สามารถแกไขปญหาขององคกรเจาของสื่อในเรื่องงบประมาณ
โครงสรางพื้นฐาน เมื่อเจาของสื่อไมสามารถเผยแพรสื่อผานชองทางออนไลนได จึงเปนที่มาของระบบ OER
ซึ่งเปรียบเสมือนถังฝาก ถังเผยแพร ที่ใหญและไมมีขอจํากัด และการนําไปใชประโยชนที่ถูกตอง เนื่องจาก
ขอมูลเหลานี้สามารถนําไปใชประโยชนไดภายใต สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons
Licence: CC) โดยไมตองขออนุญาตเจาของผลงาน ไมละเมิดลิขสิทธิ์
๒) ระบบการเรี ย นออนไลน แ บบเป ด (MOOC: Massive Open Online Courseware) คื อ
หลักสูตรเรียนออนไลนจากระบบที่เปดใหใชงานฟรีและรองรับผูเรียนจํานวนมาก (Massive) ผูเรียนสามารถ
เชื่อมตอเขาไปดูวิดีโอการบรรยาย เขาไปฝกปฏิบัติ ทําแบบทดสอบแบบฝกหัด หรือเขาไปรวมสนทนากับ
ผูเรียนอื่น ๆ ได ประกอบดวย ๕ แหลง ไดแก
- การเรียนตามอัธยาศัย มีวีดิโอการสอน เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การวาดภาพ
ดอกไม IoT ระบบสื่อสาระออนไลนวิชาตาง ๆ

๗
- ประเทศไทย MOOC คือ การเรียนตามเครดิต มีการเรียนตามอัธยาศัยผสม เผยแพร
ผาน https://thaimooc.org/
- จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย MOOC นํ า บทเรี ย นของจุ ฬ าฯ มาเผยแพร ผ า น
https://mooc. chula.ac.th/
- มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล MOOC นํ า บทเรี ย นของมหาวิ ท ยาลั ย มาเผยแพร ผ า น
https://mooc. mahidol.ac.th/
- อาเซี ย น MOOC นํ า บทเรี ย นของ มหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย นมาเผยแพร ผ า น
https://thaimooc.org/courses/course-v1:SSRU-MOOC+ssru002+2017_T1/about
เนื่องจากโครงการนี้ตองการใหบทเรียนออนไลนที่อยูบนระบบ MOOC ไมละเมิดลิขสิทธิ์ วิธีการคือ
ผูสรางบทเรียนออนไลนสืบคนสื่อจาก OER และนําไปสรางบทเรียนจึงจะไดบทเรียนที่ปลอดปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ดังนั้น โครงการนี้จะทําระบบ ๒ ระบบคูขนานกันโดย OER เปนระบบตั้งตน และตอยอดดวยระบบ
บทเรียนออนไลน MOOC เฉลิมพระเกียรติ
การประสานความรวมมือตามแนวคิด GLAM
เมื่อเชิญหนวยงานตาง ๆ เขามารวมโครงการ ทําใหไดรับสื่อที่มีความหลากหลายของเนื้อหา โดย
หลายสื่อมีความสอดคลองกับแนวคิด GLAM ดังนี้
แนวคิ ด ที่ ๑ Gallery and Exhibition เช น ภาพวาด การจั ด แสดงนิ ท รรศการจาก TK Park
Museum Siam ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตรอักษรศาสตรจุฬา บอยครั้งเมื่อมีการจัดนิทรรศการแลวขอมูล
ถูกเก็บไมสามารถเผยแพร ดวยขอจํากัดตาง ๆ เมื่อโครงการไปประสานความรวมมือ สิ่งที่ไดมาคือไฟลที่ใช
ออกแบบนิทรรศการ ภาพวาดของ ร.๙ ซึ่งจัดนิทรรศการที่ตาง ๆ
แนวคิ ดที่ ๒ Library มี ไฟล pdf ของสิ่งพิมพจํานวนมาก ตัว อยางหนังสือเรื่อง “สืบ สานศิล ปใน
แผนดินพระทรงธรรม” ที่รวบรวมภาพสถาปตยกรรมของวัด ๖ วัด เมื่อจัดทําขึ้นมาแลว แตกําลังผลิตหนังสือมี
ไมมากเนื่องจากใชงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อใหสามารถแบงปนขอมูลออกไป จึงไดรับหนังสือมา
เผยแพรผานโครงการ โดยเจาของไดมอบไฟลหนังสือมาเผยแพร เพื่อใหทุกคนสามารถเผยแพรตอยอดเปนการ
เรียนการสอนได โดยสามารถคนจากคลัง e-book
แนวคิดที่ ๓ Archive ไดมาจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภาพประวัติศาสตร รัชกาลที่ ๔, ๕ และ ๖
อยูในรูปฟลมกระจกซึ่งเขาถึงยาก ตองเดินทางไปหอจดหมายเหตุแหงชาติ โครงการจึงรวมกันสแกนฟลม
กระจก และภาพเหตุการณในหลวงรัชกาลที่ ๙ นับจากวันสวรรคตจากหนวยงานตาง ๆ ทั่วประเทศ ตามชวงเวลา
แนวคิดที่ ๔ Museum ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรมีพิพิธภัณฑชาวบาน พิพิธภัณฑสวนบุคคลที่ปานถนอม
เพชรบุรี บานเทพที่แพร
ดังนั้นจะเห็นไดวา OER ตอบโจทยแนววิด GLAM นอกจากนี้ยังตอบโจทย LEARN คือ
L
Lifelong Learning
E
Educational Resources
A
Archives
R
Repositories & Museum
N
National Collection

๘
Lifelong Learning สื่อการเรียนรูตลอดชีวิต Media type ตัวอยาง ขาราชการเกษียณของ สสวท.
ใชเวลาหลังเกษียณทําคลิปสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา ๔, ๕ และ ๖ เพื่อใหครอบครัวที่ไมพรอมสง
ลูกเรียน ไดเรียนออนไลนดวยตนเอง
Educational Resources สื่อการเรียนการสอน คลิปอารท บทเรียนเกี่ยวกับดนตรีไทย
Archive ภาพจดหมายเหตุ
Repositories & Museum พิพิธภัณฑออนไลนผาของอาจารยเผาทอง ทองเจือ
National Collection สํานักงานเอกลักษณแหงชาติ
การพัฒนาสื่อใหม ๆ
โครงการนี้ พ ยายามสร า งสื่ อ สํ า หรั บ ทุ ก คน รวมถึ ง ผู พิ ก ารในรู ป แบบ GQ Code เมื่ อ สแกนแล ว
เกิดเสียง โดย NECTEC ไดพัฒนารูปแบบนีข้ ึ้นมา เปนการนําเนื้อหาตัวอักษรเก็บไวใน Code สวนของคนผูใช
ซึ่ ง เป น คนตาบอดจะลงโปรแกรม GR Reader โดยร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานศาล คํ า ศั พ ท เ ฉพาะด า น สื่ อ ที่
หนวยงานตาง ๆ สงมาจะทําการแปลงสภาพสื่อใหเหมาะสมกับผูพิการ ตาบอด หูหนวก สื่อการเรียนดนตรี กับ
ผูที่สายตาเลือนลาง หรือกําลังเริ่ม สื่อของผูที่มีความบกพรองทางสมอง ใหเขาสามารถศึกษาหาความรูเองได
โดยมี ๓ รูปแบบ คือ Desi, E-pub และ GR
การพัฒนาในอนาคต
เมื่อมีสื่อตามแนวคิด GLAM แลวไดแนะนําวาหากจะพัฒนาระบบคลังสารสนเทศ ใหพัฒนาตามแนว
GLAM Intergrade โดยเมื่อผูใชดูรายการใด ๆ แลวใหสามารถเชื่อมโยงไปยังสื่ออื่น ๆ ได ในมิติที่แตกตาง
ออกไป
แนวคิดการพัฒนา
๑) หองสมุดดิจิทัล เชื่อม OER (ยังไมเปดตัว) ตัวอยาง สารานุกรมเรื่องเรือไทย มีเนื้อหา รูปภาพ
อยากใหระบบเชื่อมไปยังหนังสือเรื่องอื่นๆ ภาพอื่น ๆ เพลงอื่น ๆ ไดโดยอัตโนมัติ
๒) Thai Search สามารถค น บรรณานุกรมทุกหองสมุด ภาพจาก OER คําศัพทจ ากพจนานุกรม
ออนไลน ขอมูลจากเว็บไซต ขอมูลจากฐานขอมูล โดยระบบจะรวบรวมทุกอยางแสดงใหหมด ทั้งนี้หนวยงานที่
เปนเจาของระบบตองยินยอมใหมีการเขาถึงไดดวย
โครงการฯ ไดตอยอดการดําเนินงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด สูแนวคิด GLAM (Galleries,
Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) ดว ยการพัฒ นาระบบที่ใหความสะดวกกับ
ผูใชบริการในการคนหาและเขาถึงสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่ตองการแบบ OneSearch จากฐานขอมูลที่แตกตาง
และหลากหลาย เปนการรวมมือขามกลุมความรูและสถาบัน เพื่อสรางสรรคและแบงปนสื่อความรู ดิ จิ ทัล
ภายในหอศิ ล ป และสตู ดิโ อ (Galleries) หองสมุดและศูน ยการเรีย นรู (Libraries and Learning centers)
จดหมายเหตุ (Archives) และพิพิธภัณฑ (Museums) เพื่อกาวสูการเรียนการสอนรูปแบบใหม เนนความ
รว มมือ และการแบง ปน ความรู ไมยึด ถือ ในความเปน เจาของมากเกิน ไป และสง เสริมโอกาสการเขาถึง
การเรียนรูในทุกระดับ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

๙
การเสวนาเรื่อง ความสําเร็จ ความคาดหวังของกิจกรรม OER จากกลุมเครือขาย (กลุมเนื้อหา)
อาจารยสุวิทย ใจปอม: นายกขัวศิลปะ เชียงราย
นางสาว เพียงอัมพร ทองยัง ทีม Thai Craft Studio
อาจารยเมธัส ธรรมลงกรต สื่อการเรียนรูเทคนิคการเลนเปยโน
นายนพดล หงษสีสกุล หัวหนาคณะหุนละครเล็ก
คุณวัชรพงศ ปานเสนชุติพันธุ บานเครื่องครูรัตนหุนกระบอก

เหตุ ผ ลในการเข า ร วมกลุ มเครื อขายคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER : Open Education
Resource)
๑) เพื่อเปนการเผยแพรผลงาน องคความรู
๒) เพื่อเปนคลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ สื่อแอนิเมชั่นเพื่อใชในการศึกษา ที่ทุกคนสามารถเขาถึง
นํามาปรับปรุง และเอาไปใชงานโดยไมละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
๓) เพื่อเปนคลังเก็บบทเรียนที่พรอมใชโดยนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สาย
อาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบใหสอดคลองกับหลักสูตรการสอน และเพื่อการดําเนินชีวิต (เนื้อหาเพื่อการ
ดําเนินชีวิต อาจจะไมมีระบุชัดเจนในหลักสูตรการศึกษา ไดแก เทคนิคการทําอาหาร การเลนดนตรี เปนตน)
๔) บันทึกประวัติศาสตร มรดกของชาติ เพื่อสงตอสูรุนตอไป
๕) จัดเก็บดวยระบบคลาวดที่สามารถรองรับการใชงานของผูใชจํานวนมาก และดูแลระบบ
โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่นาเชื่อถือ
แนวทางการพัฒนาตอยอดในอนาคต
๑) สรางแรงจูงใจ เพิ่มเกร็ดความรูใหมากขึ้น
๒) พัฒนาผลงานตอยอด เชน สรางลายรดน้ําในแมพิมพหินสบู
๓) ขยายกลุมเครือขายคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER)

๑๐
๔) การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน ด า นดนตรี ให อ ยู ใ นแนวทาง Massive Open Online
Courses (MOOC) เพื่ อพั ฒ นาการศึ กษาใหแ กเด็ก และเยาวชนไทยทั่ว ประเทศ โดยมีแบบทดสอบ ไดรับ
ประกาศนียบัตรเพื่อนําไปยื่นเขามหาวิทยาลัย
๕) ทําวิจัยเกี่ยวกับการอานโนตดนตรีบรรทัดหาเสนสําหรับผูที่มีสายตาเลือนลางใหสามารถ
อานโนตดนตรีได
๖) สรางโรงละครหุนกระบอกเล็กที่ใชแสดงจริงที่ไดมาตรฐาน ๒ ขนาด และบันทึกการแสดง
ตางๆ เชน ลิเกทรงเครื่อง มาเผยแพรใน OER เพื่อเปนการอนุรักษของเดิมไวใหเยาวชนรุนตอไป
๗) คนหาเยาวชนที่สามารถรองเพลงพื้นบาน ลําตัด เพลงเรือไดมาฝกซอมเพลงแสดงหุน
ละครเล็ก (การเชิด ๓ คน) ใหผูเชิดรองเพลงเองเพื่อเปนการตอยอดการแสดงและอนุรักษเพลงพื้นบาน
ระบบ Open Education Resource (OER) เปนระบบที่เปนคลังเก็บเอกสาร หรือสื่อในทุกรูปแบบ
เพื่อใหเปนทรัพยากรของประเทศ ใหบุคคลทั่วไปทุกระดับสามารถนําไปใชไดโดยไมเสียคาใชจาย ตามเงื่อนไข
การนําไปใชที่เรียกวา Creative Commons (CC) ที่เจาของสื่อสามารถกําหนดไดตามตองการ อีกทั้งเปน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เผยแพรไปสูคนรุนหลังอีกดวย สําหรับผูสนใจเผยแพรผลงานในคลังทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด (OER) สามารถติดตอไปยังสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ไดเลย
การเสวนาเรื่อง ความสําเร็จ ความคาดหวังของกิจกรรม OER จากกลุมเครือขาย (กลุมเครือขาย)
อาจารยวุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ กลุมศิลปนรักพอหลวง
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
นายธนากร พรมลิ ศูนยดิจิทัลชุมชน ต.กู อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
คุณนิตยา กนกมงคล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
การเขารวมกลุมเครือขายคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER : Open Education Resource)
สวนใหญเกิดจากการชักชวนของอาจารยบุญเลิศ อรุณพิบูลย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ใหเขารวมโครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (OER : Open Education Resource)
สวนศูนยดิจิทัลชุมชน ต.กู อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ เดิมเขารวมกับอุทยานการเรียนรู (TK park) อยูแลว ตอมา
ไดรับการชักชวนจึงเขารวมโครงการดังกลาว และเห็นวาชวยเพิ่มชองทางสงตอองคความรู ยินดีที่จะมอบให
ดวยความเต็มใจเพื่อศาสตรและศิลปจะไดถูกอนุรักษและสงตอไปถึงอนุชนรุนหลังสืบไป
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใหความชวยเหลือ สนับสนุนการสราง
ชองทางการเรียนรูโดยการสงทีมงานที่ปรึกษา ทีมสรางเนื้อหามาใหความรู ถายทําวีดิทัศน สรางงานวิจัย
สนับสนุนเพื่อใหเกิดการแบงปนความรู จนครบกระบวนการถายทอดองคความรู สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนหนวยงานหนึ่งภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน กระทรวงศึกษาธิการ นับเปนแหลงรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศขนาดใหญและมีหนาที่สําคัญในการรวบรวมประวัติภาพถายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๙-ปจจุบัน เปนทีมสนับสนุนการสรางวีดิทัศน โดยการนําองคความรูจากชาวบานมาสราง

๑๑
สื่อการสอน เชนการรักษาโรคดวยใบเปา บนเตาเพื่อใหเลือดไหลเวียนไดดี สอนชาวบานใหเพิ่มมูลคาของตนไม
การสรางผลงานเผยแพรใน OER เปนการสรางแฟมสะสมผลงาน
วันศุกรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การบรรยายเรื่อง แนวความคิด L (Libraries) จากหองสมุดสู OER

นายเมธี เผื่อนทอง
ผูอํานวยการสวนสงเสริมเอกลักษณของชาติ
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ผูบรรยายไดกลาวถึง ประวัติโดยสรุปของสํานักเสริมสรางเอกลักษณของชาติ ซึ่งกอตั้งเมื่อป พ.ศ.
๒๕๒๑ ในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีฝายที่ไมหวังดีตอประเทศไทย ได
แจกใบปลิวสรางความเขาใจที่ไมถูกตองแกพระมหากษัตริย และในขณะนั้นไมมีหนวยงานใดที่จะดําเนินการ
ตอบโต จึ งได ตั้งคณะกรรมการเสริ มสร างความมั่นคงแหงชาติขึ้น (ปฏิบัติงานอยางลับ) ตอมาป พ.ศ. ๒๕๒๒
ดําเนินการอยางเปดเผย เปลี่ยนเปนคณะกรรมการเสริมสรางเอกลักษณของชาติป พ.ศ. ๒๕๒๓ มีพระราชกฤษฎีกา
ตั้งสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ โดยมีอํานาจหนาที่ในการทํางาน ดังนี้
๑) สถาบันชาติ ซึ่งประกอบดวยดิน แดน เกียรติภูมิ ประชากร ภาษา ความเปนเอกราช
อธิปไตย รัฐบาลและการปกครอง วัฒนธรรม
๒) สถาบันศาสนา ซึ่งประกอบดวยผืนแผนดินไทย คนไทยผูเปนศาสนิกของหลายศาสนา
ไดอยูรวมกันอยางพี่นอง มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนอัครศาสนูปถัมภสําหรับทุกศาสนา ทุกศาสนา
อยูรวมกันอยางพี่นอง
๓) สถาบันพระมหากษัตริย เปนศูนยรวมใจของคนไทยมาชานาน มีบทบาทในการธํารงรักษา
ชาติ และนําความเจริญกาวหนามาสูแผนดินไทย
ดวยความรวมมือของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานัก
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เผยแพรขอมูลให
มากที่ สุ ด ใน “คลั ง ทรั พ ยากรการศึ ก ษาแบบเป ด (OER: Open Educational Resources)” และ “คลั ง
บทเรี ย นออนไลน แ บบเป ด เพื่ อ มหาชน (MOOC: Massive Open Online Courses)” โดยมี ท รั พ ยากร
สารสนเทศที่สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดนําเขาขอมูลใน
OER ดังนี้
๑) สื่อสิ่งพิมพ โปสเตอรพระราชกรณียกิจ และพระกรณียกิจ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๔-ปจจุบัน
๒) วารสารไทย ที่ผลิตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘-ปจจุบัน
๓) สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
๔) สารคดีเอกลักษณไทย
๕) วีดิทัศนของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

๑๒
ปญหาที่พบสําหรับวีดิทัศน คือ การแปลงวีดิทัศน ตองผานกระบวนการในหลายขั้นตอน จึงสามารถ
นําขึ้นอินเทอรเน็ตเพื่อเผยแพร
ปจจุบัน มีหนังสือของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เผยแพรผาน OER มีจํานวน ๔๖๓ เรื่อง และจะนําออกเผยแพรอยางตอเนื่อง
การบรรยายเรื่อง แนวความคิด A (Archives) เรื่องเลาจากภาพเกา สู OER
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลาถึงประสบการณกาเขารวมโครงการ OER (Open Educational Resource) หรือคลังทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด ซึ่งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดเชิญสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวมโครงการ OER ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยติดตั้งเครื่อง server
ลูกขายไวที่ศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ขอนแกน มีเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญของสํานักงานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใหคําแนะนําชวยดําเนินการติดตั้งเครื่อง server ที่มหาวิทยาลัย
แตพบวามีขอจํากัดดาน network ทําใหไมสามารถ upload ไฟลขอมูลที่มีขนาดใหญได ทั้งนี้ OER ยังคงเปน
server หลักในการเก็บขอมูลเขาสวนกลาง
การดําเนินงานโครงการ OER ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา ๑ ชุด ซึ่งเปนบุคลากรของสํานักหอสมุด เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
๑) ประชุม จัดอบรม สัมมนาวิชาการ จัดบูธเผยแพรความรู
๒) ผลิตสื่ออยางถูกตองลิขสิทธิ์ นําเขาขอมูล เผยแพร และประชาสัมพันธ
๓) แสวงหาเครือขายความรวมมือ
ประโยชนตอองคกร
๑) มีการอนุรักษ จัดเก็บประวัติศาสตรขององคกร/หนวยงาน รวมถึงความรูและมรดกทาง
วัฒนธรรมใหคงอยูและยั่งยืน
๒) มีการสรางสังคมแหงการเรียนรูและแบงปน
๓) มีการสรางเครือขายนักวิชาการและปราชญชาวบานใหเขมแข็งและยั่งยืน
๔) ประหยัดงบประมาณ เนื่องจาก สวทช. ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
๕) ลดภาระในการใหบริการ โดยบริการผานระบบออนไลน
๖) มีระบบจัดเก็บและคนคืนที่ดีมีประสิทธิภาพและมีทีมงานผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใหคําปรึกษา
ประโยชนตอผูใชบริการ
๑) สะดวกในการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา
๒) สงเสริมการเรียนรูและขยายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม
๓) สรางสังคมการแบงปน และการนําไปใชอยางถูกตอง
๔) เผยแพรและกระจายความรูไดงายและรวดเร็ว

๑๓

วิชาการได

๕) กระตุนใหเกิดสํานึกรักบานเกิดและหวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
๖) ผูสอนและผูเรียนสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอน และตอยอดสรางมูลคาดาน

๗) สามารถไปใชเปนตนแบบในการศึกษา รวบรวม อนุรักษทรัพยากรขององคกรและทรัพยสิน
ทางปญญา มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ
ขอมูลที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน นําเขาโครงการ OER ประกอบดวย
๑) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแกน
๑.๑) ใตรมพระบารมี เชน ภาพถายพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ พระ
บรมฉายาลักษณเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ตนไมทรงปลูก พระสุรเสียง เปนตน
๑.๒) ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน เอกสารจดหมายเหตุ พิธีเปดมหาวิทยาลัยขอนแกน
สิ่งพิมพมหาวิทยาลัย โสตทัศนจดหมายเหตุ เปนตน
๑.๓) ภาพเกาเมืองขอนแกน เชน พิธีกรรม ความเชื่อ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคารสถานที่
วิถีชีวิต ชุมชน เปนตน
๒) บริการและกิจกรรมของหองสมุด เชน บริการของหองสมุด ทรัพยากรหองสมุด กิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต กิจกรรมรวมกับเครือขายและชุมชน
๓) ข อมู ล ท องถิ่ น เช น ประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปญ ญา ทองถิ่น
วรรณกรรมอีสาน ผญา
การนําเขาขอมูลสูคลัง OER ของสํานักหอสมุด
๑) เลือกไฟลที่จะนําเขาคลังขอมูล เชน ไฟลภาพ ไฟล pdf ไฟล audio
๒) กรอกรายละเอียดของขอมูล เชน ชื่อเรื่อง ผูสรางสรรค/เจาของผลงาน คําอธิบาย
๓) กําหนดสิทธิการใช เชน หามนําไปใชในเชิงพาณิชย หามดัดแปลง ตองอางที่มา
การบรรยายเรื่อง แนวความคิด M (Museums) มิวเซียม สู OER
นายสิทธิศักดิ์ รุงเจริญสุขศรี
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
การดําเนินการจัดทําฐานขอมูลของศูนยมานุษยวิทยาฯ ซึ่งในปจจุบันมีคลังดิจิทัล ประกอบดวย
๑) ฐานขอมูลออนไลน (Online databases) ไดแก ฐานขอมูลวิชาการ (Academic databases)
จํานวน ๒๑ ฐานขอมูล เชน โบราณคดีและประวัติศาสตร มานุษยวิทยา ชาติพันธุวิทยา สังคมวัฒนธรรมและ
ฐานขอมูลหองสมุด (Library)
๒) เครื่ อ งมื อ (Tools) เช น SAC Portal (Data types, Content types, Databases) SAC
Channel (LIVE video streaming, วี ดิ โ อและภาพจากการประชุ ม และกิ จ กรรมสาธารณะของศู น ย
มานุษยวิทยาฯ) SMART SAC (application) The Humans (Web magazine)
๓) ระบบการจั ด สารสนเทศภายในองค ก ร (Management Information System MIS
Intranet) จํานวน ๑๗ ระบบ เชน จดหมายเหตุ (SAC Archives) คลังขอมูลสถาบัน (SAC IR-Institutional
Repository ซึ่งเปนการรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลดิจิทัล จากกระบวนการทํางานทางวิชาการของศู น ย

๑๔
มานุษยวิทยาฯ เชน ภาพ บันทึกภาคสนาม บทความ รายงานวิจัย สื่อประชาสัมพันธ เปนตน) ระบบประเมิน
ตัวชี้วัด (KPI Evaluation system) ระบบประเมินโครงการ (Project Evaluation system) เปนตน
ปญหาและอุปสรรค ของการจัดทําฐานขอมูล พบวาบุคลากรของศูนยมานุษยวิทยาฯ เปนนักวิจัย ซึ่ง
มี ความรู ความเชี่ ย วชาญทางด านมานุ ษยวิทยา ชาติพัน ธุวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร ภาษาศาสตร
พิ พิธ ภั ณฑ วิ ทยา และอื่ น ๆ ซึ่ งความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ การจัดการขอมูล เชน การเลือกการดิ จิ ไทซ ที่
เหมาะสม การเลือก metadata ที่เหมาะสมกับเนื้อหา ปญหาการสื่อสารกับผูเขียนโปรแกรม จัดทําฐานขอมูล
อยางไร เปนตน
แนวทางการแกไข ศูนยมานุษยวิทยาฯ ไดดําเนินการสํารวจความรูดานการจัดการคลังขอมูล และ
จัดทําโครงการจัดการเนื้อหาคลังขอมูลดิจิทัล ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร รวมทั้ง มีนโยบายการจัดการเนื้อหา
คลังขอมูลดิจิทัล ศมส. และจัดทําคูมือปฏิบัติงานแตละพื้นฐาน อีกทั้ง เสริมสรางความรูในการจัดการเนื้อหา
ขอมูลดิจิทัล ทั้งนี้ ศูนยมานุษยวิทยาฯ ไดเลือกใช Digital Curation Lifecycle Model สําหรับจัดการขอมูล
ดิจิทัล และเลือกใช Standard Metadata for Digital Heritage Collections โดยไดรับการสนับสนุ น จาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และเขารวมโครงการ OER

ภาพแสดง Digital Curation Lifecycle Model

๑๕

ตาราง Standard Metadata for Digital Heritage Collections ที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
ใชจัดการขอมูล
เงื่ อนไขและข อจํากั ดก อนเริ่มงานระหว าง OER และศูนยมานุษยวิทยาฯ การเลือกขอมูลเพื่อนําไป
เผยแพรในโครงการ OER นั้น ทางโครงการไมตองการขอมูลที่มีการเรียบเรียงแลว แตตองการขอมูลแบบ
รายชิ้น (item) ที่มีคําอธิบาย นอกจากนี้ ศูนยมานุษยวิทยาฯ ไดใชระบบอางอิงอัตโนมัติ เพื่อใหผูใชขอมูล
นําไปอางอิงไดอยางถูกตอง

ตัวอยางขอมูลที่ไดรับการเรียบเรียง

๑๖

ตัวอยางขอมูลแบบรายชิ้นที่มีคําอธิบาย

ตัวอยางการกําหนดรายละเอียดของขอมูลที่ตองการเผยแพรผานโครงการ OER

๑๗

ตัวอยางขอมูลที่เผยแพรผานโครงการ OER

ตัวอยางระบบอางอิงอัตโนมัติ

๑๘
การบรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติดานดิจิทัลเพื่อกระบวนการ GLAM

นายชัยวัฒน นาชม
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดังนี้

การบรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติดานดิจิทัลเพื่อกระบวนการ GLAM วิทยากรไดนําเสนอใน ๔ ประเด็น

๑) คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล มสธ. (STOU Digital Repository) ซึ่งมีชุมชนยอย ไดแก
- คลังปญญา ตํารา มสธ.
- คลังสารสนเทศดิจิทัล นนทบุรีทองถิ่นของเรา
- คลังสารสนเทศดิจิทัล พระปกเกลา
- คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอาน
๒) ยุงฉางแหงภูมิปญญานนทบุรี
สําหรับยุงฉางแหงภูมิปญญานนทบุรีในที่นี้คือสํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. โดยมีมุมมองคือ
เปนหองสมุดมหาวิทยาลัย บริการและเผยแพรสารสนเทศใหกับคณาจารยนักศึกษา บุคลากรและประชาชน
เปนมหาวิทยาลัย “เปด” ในระบบการศึกษาทางไกล มุงขยายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนในทุกระดับ
และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับยุงฉางแหง
ภูมิปญญานนทบุรี ดังนี้
๒.๑) มุมมองการจัดการสารสนเทศทองถิ่น
- ดานการศึกษา
- ดานการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น
- ดานบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร
๒.๒) ขอบเขตของภูมิปญญาทองถิ่น
- องครวมแหงวิถีชีวิตของคน
- พื้นฐานสําคัญในการมองชีวิต

๑๙
- ความรูลักษณะเฉพาะ เอกลักษณในตนเอง
- ความรูทักษะ (ความเชี่ยวชาญ ชํานาญ)
๒.๓) องคประกอบของการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
- ระบบการจัดการภูมิปญญา
- ผูชี้แหลง/ผูใชประโยชน
- ปราชญชาวบาน ผูรู ผูเลน
- เอกสาร ภาพ หนังสือ ฯลฯ
๒.๔) ทีมงานผูรวมสรางยุงฉาง ประกอบดวยทีมงาน ๓ ทีม ไดแก
- ทีมงานที่ ๑ สรางและแสวงหาเนื้อหาจากผูรู เอกสาร และแหลงอื่น ๆ ซึ่งจะมี
แหล งสารสนเทศที่สํ าคัญ ๓ แหลง ไดแก ๑) สํานักบรรณสารสนเทศ ๒) บุคล อาทิ นักวิชาการ นักวิชาชีพ
ผูประกอบอาชีพ เชน ศิลปน, ชาวสวน, บรรณารักษ ฯลฯ ผูรูอื่น ๆ เชน ครูสอนมอญรํา ๓) องคการ หนวยงาน
อาทิ วัด หนวยงานวัฒนธรรม องคการปกครองสวนทองถิ่น
- ทีมงานที่ ๒ จัดตั้งหองสมุดดิจิทัลที่เปนมาตรฐาน
- ทีมงานที่ ๓ พัฒนาระบบ การเผยแพร และใชประโยชน
๒.๕) การตอเติมเสริมสรางยุงฉางแหงภูมิปญญา
ในการตอเติมเสริมสรางยุงฉางแหงภูมิปญญานั้น จะเริ่มจากผูรู หนังสือ (เลมและ
ซีดีรอม) นิทรรศการ (ปกติและออนไลน) และหองสมุดดิจิทัล สูการเรียนการสอนและกิจกรรมในทองถิ่น ซึ่ง
จะกอใหเกิดการพัฒนาจากยุงฉางสูคลังสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรี
๒.๖) เจตนาและความมุงมั่น
- ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคา
- ความลุมลึกของภูมิปญญาไทย
- การพัฒนาภูมิปญญาไทยใหยั่งยืน
๓) จดหมายเหตุดิจิทัล ประกอบดวย ๒ สวน ไดแก
- ฐานขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ
- จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นอกจากนี้ไดมีการกลาวถึงความคาดหวังที่จะดําเนินงาน การจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
ดิจิทัล เพื่อการนําไปสูโครงการพัฒนาองคความรูดานการจัดการเอกสารภาครัฐในรูปดิจิทัล
๔) ขอมูลทองถิ่น (PULINET) ประกอบดวย
- คณะทํางานขอมูลทองถิ่น ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
- ฐานขอมูลทองถิ่น : ภาคกลาง
- ฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่นบนอินเทอรเน็ต

๒๐
แนวปฏิบัติดานดิจิทัลเพื่อกระบวนการ GLAM Gallery, Library, Archive and Museum
ดร. บุญเลิศ อรุณพิบูลย
ผูอํานวยการฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
วิทยากรไดแนะนําและใหความรูเกี่ยวกับ GLAM ซึ่งอักษรทั้ง ๔ ตัวมาจาก
G มาจาก Gallery
L มาจาก Library
A มาจาก Archive
M มาจาก Museum
โดยมุ งเน น ในการนํา เอา GLAM เขาสูร ะบบดิจิทัลอยางสมบูร ณแบบและมีป ระสิทธิภาพ ทั้งนี้ได
นําเสนอถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑) Metadata & System
พบวาในสวนของ L – Library ไดมีการนําเอา Metadata มาใชทั้งใน MARC AACR2, RDA
และ LC Subject Heading แลว สําหรับ System นั้น ไดนํามาใชทั้งใน CirculationCataloging และ OPAC
๒) Types of Metadata
ไดนําเสนอใหเปนรายละเอียดในแตละสวนดังนี้
Library Museum Archive
Data Structure MARC, DC CDWA EAD, ISAD(g)
Data Content AACR2, RDA CCO DACS
Controlled Vocab LCSH ??? ???
Data Exchange Z39.5, OAI OAI
๓) หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
สํ า หรั บ หลั ก และแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การจดหมายเหตุ ดิ จิ ทั ล นั้ น สามารถดู ร ายละเอี ย ดได จ าก
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103616
๔) ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารจดหมายเหตุมีหลายประเภทจากสารสนเทศหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทลายลักษณ อักษร (Textual Archives) เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio–Visual Archives)
เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร (Machine - Readable Archives) เอกสารที่บันทึกขอมูลและคนหาขอมูลที่บันทึกไวนั้นดวย
เครื่องคอมพิวเตอร ดิสกเกตท ซีดี วีซีดี ดีวีดี
๕) แนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
ในประเด็นแนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งไดแบงเอกสารจดหมายเหตุ
ออกเปน ๒ รูปแบบไดแก เอกสารรูปแบบดั้งเดิม และเอกสาร Born-digital Content โดยเอกสารรูปแบบ
ดั้งเดิมนั้นจะ ดําเนินการดวยกระบวนการแปลงดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุดวยระบบ
ดิจิทัล แตสําหรับเอกสาร Born-digital Content ยังไมมีเปนที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการ

๒๑
นอกจากนี้ ได นํ า เสนอถึ งประเด็น ปญ หาในแนวปฏิบัติเ พื่อ การจัด การเอกสารจดหมายเหตุ อาทิ
ประเด็นเอกสารภาษาไทยซึ่งอยูในรูปแบบ PDF ตลอดจนประเด็นความยั่งยืนของเอกสาร
๖) การสแกนเอกสารดวย Scanner
หลักเกณฑและขอแนะนําในการสแกนเอกสารดวย Scanner มีดังนี้
- เลือกเครื่องสแกนเนอรใหเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร
- กําหนดคา Config Resolution ของ เครื่องสแกนเนอร
- กําหนดโหมดสีใหเปน CMYK/RBG/Grey
- บันทึกในฟอรแมต
- อาจจัดเก็บในรูปแบบ TIFF PNG หรือ JPG
สําหรับการจัดเก็บเปน JPG นั้นมีประเด็นที่ควร ระมัดระวัง ปญหาสําคัญคือ คา Default ของ
JPG จะบีบอัด (Compress) ดังนั้นหากจะใช JPG เพื่องานจดหมายเหตุ จะตองตั้ง คา Quality ของการบันทึก
ใหเปนคา “สูงสุด” (Best Quality JPG) ทุกครั้ง และ กําหนด Format Options เปน Baseline (“Standard”)
- เก็บขอมูลไวหลายสําเนา
- เลือก PDF/A เพื่อการจัดเก็บถาวร
๗) ชื่อโฟลเดอรและแฟมเอกสาร
ในการตั้งชื่อโฟลเดอรและแฟมเอกสารพบวา
- มักใชภาษาไทย
- มักจะมีชองวาง
- มักมีอักขระพิเศษผสม
- ไมสื่อความหมาย
๘) ประเด็นนําพิจารณา
วิทยากรไดนําเสนอประเด็นเพื่อนําพิจารณาดังนี้
- เอกสารในฟอรแมต XLS จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุอยางไร
- e-mail จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุอยางไร
- ขอความ Social Media & Networking จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุอยางไร
- เอกสารจากการทํางานผานระบบออนไลน จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุอยางไร
- Source code ของโปรแกรมที่ หนวยงานพัฒนา หรือวาจางพัฒนา จัดเก็บเปนเอกสาร
จดหมายเหตุอยางไร
- Website ตาง ๆ ของหนวยงาน จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุอยางไร
ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมสัมมนา
๑) ไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด
๒) ไดรับทราบแนวคิดการตอยอดการดําเนินงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด และความรวมมือ
ระหวางกลุมความรูและสถาบันเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาแบบเปดผานเทคโนโลยี
๓) ไดเห็นแนวทางการสรางและการขยายเครือขายหรือกลุมผูปฏิบัติ (Community of Practice)
สรางสรรคและเผยแพรองคความรู ผานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด

๒๒
๔) ไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางดานวิชาการ การจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมในการเรียนการสอน และสัญญาอนุญาตที่เกี่ยวของในการเรียนการสอน
แบบเปดอยางถูกตอง

