
 
เลขที.่...................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
  รายบุคคล      กลุ่มบุคคล 

 

ชื่อ  -  สกุล   :   อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ต าแหน่ง  :  ผู้อ านวยการ 

งาน              : ส านักงานผู้อ านวยการ 

ชื่อหลักสูตร/
ประชุม 

การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy) 

วันเดือนปี 8 – 9 ตุลาคม  2558        

สถานที่จัด ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถ.สุขุมวิท ซอย 20 

หน่วยงานผู้จัด 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ค่าใช้จ่าย 
  ไม่มี      มี  จ านวน..............................................................บาท 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ  (ระบุ)................................... 

ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

   ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก........................................................................... ............... 
  ไม่มี 

สรุปสาระส าคัญ 
วันที่  8  ตุลาคม  2558   
เวลา  09.00  -  09.30  น.  การกล่าวรายงานโดย ดร.สุภัทร์ จ าปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการ 
กล่าวเปิดงานและการบรรยายพิเศษ “มิติใหม่การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม” โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร โดยสาระส าคัญของการบรรยายพิเศษได้ชี้ให้เห็นความส าคัญของแผนดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่องหนึ่งท่ีส าคัญคือเรื่องของการศึกษาที่จะสามารถปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนมาเป็นการเรียนรู้อันเป็นการ
ยกระดับการศึกษาของประเทศ ได้กล่าวถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิดัล เช่น เครือ 
ข่ายคอมพิวเตอร์ Data Center เป็นต้น 2) Soft Infrastructure เช่น ความม่ันคงปลอดภัย มาตรฐานการเชื่อมต่อ
ข้อมูล และกฎหมาย เป็นต้น 3) โครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรมการบริการ เช่น National Single Windows เป็นตน้  
ทั้งนี้เพื่อมุ่งสื่อ สังคมดิจิดัล 
 
เวลา  10.00 – 12.00 น. การเสวนา การบูรณาการด้านการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  
ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ผู้แทนโครงการ Thai MOOC นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (สวทช.) ผู้แทนโครงการ  
MOOC และ นายจ าลอง บุญเรืองโรจน์ (รอง ผอ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล สพฐ.)  
ผู้แทน DLIT สาระส าคัญของการเสวนาเป็นการแนะน าโครงการต่างๆ 
เรื่องราวและค าส าคัญท่ีได้จากการเสวนา 
MOOC : Massive Open Online Course คือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน มี
เป้าหมายในการขยายผลการแบ่งปันความรู้เผยแพร่ทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เน้นการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
ผู้เรียนจ านวนมาก เป็นการสร้างทางเลือกและเอื้ออ านวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการสอน
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หรือการฝึกอบรมผ่านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดในลักษณะของการเรียนรู้เนื้อหาจากวีดิทัศน์
และทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและ
สถานที ่อีกทั้งจะเน้นในเรื่องของความท้าทายให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้การก ากับควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
OER : Open Educational Resource คือ แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และตามปรากฏใน ปฏิญญากรุง
ปารีสด้านแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด พ.ศ. ๒๕๕๕ (2012 Paris OER Declaration) ครอบคลุมถึง “ส่ือ
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่องานวิจัยในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่ก็ตาม ที่อยู่ในสาธารณะสมบัติ (Public 
Domain) หรือได้รับการเผยแพร่ด้วยใบอนุญาตแบบเปิดที่อนุญาตให้สามารถเข้าถึง ใช้งาน ดัดแปลง 
เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้จ่าย โดยการอนุญาตแบบเปิดนี้อยู่ในภายใต้กรอบของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้กาหนดไว้โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และความเคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าของ
ผลงานนั้นๆ” 
 
DLIT : Distance Learning Information Technology มีการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีโมดูลหลัก ดังนี้ 1) DLIT  
Classroomเพ่ือสร้างห้องเรียนแห่งคุณภาพ 2) DLIT Resource คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 3) DLIT Library  
ครู นักเรียน และผู้สนใจการเรียนรู้ จะมีห้องสมุดออนไลน์ 4) DLIT PLC (Professional Learning Community)  
เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 5) DLIT Assessment ระบบคลังข้อสอบ 
 
เวลา  13.30 – 16.00 น.การบรรยาย เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ โดย  
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นการบรรยายและสาธิตการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาแนะน า และเป็น 
แนวทางเพื่อใช้ในการเรียนรู้ 
 
วันที่  8  ตุลาคม  2558   
เวลา  09.00  - 10.30  น. การบรรยาย เรื่อง ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน และสัญญาอนุญาตแบบ 
ครีเอทีฟคอมมอนส์ โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นการบรรยายให้
ความรู้ในเรื่องสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ซึ่งจะเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการเลือกใช้แหล่งทรัพยากรการ 
ศึกษาแบบเปิด 
 
เวลา  11.00  - 12.00  น. การบรรยาย เรื่อง การออกแบบบทเรียนในระบบการศึกษาแบบเปิดเพื่อมหาชน โดย  
ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นการบรรยายสาธิตการใช้เครื่องมือต่างๆบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ 
ที่เป็น open source เพื่อใช้ในการสร้างบทเรียนให้น่าสนใจ 
 
เวลา  13.00  - 14.30  น. การบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบพัฒนาและต่อยอดระบบ โดย ดร.ชัย  
วุฒิวิวัฒน์ชัย (นักวิจัยอาวุโส NECTEC) เป็นการบรรยายแนวทางในการพัฒนาแบบที่ใช้โมดูลต่างๆให้มาท างาน 
ร่วมกันได้ 
 
เวลา  15.00  - 16.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการศึกษาแบบเปิดเพื่อมหาชน โดย  
ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ผู้แทนโครงการ Thai MOOC นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (สวทช.) ผู้แทนโครงการ  
MOOC และ นายจ าลอง บุญเรืองโรจน์ (รอง ผอ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล สพฐ.)  
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ผู้แทน DLIT ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ฐาปนีย ์ธรรมเมธา ผู้อ านวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับทราบเกี่ยวกับแผนดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2. ไดร้ับความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Thai MOOC, OER  และ DLIT 
3. ได้รับทราบแหล่งเรียนรู้และแนวโน้มใหม่ที่ใช้ไอทีเพ่ือการเรียนรู้ 
4. ได้รับรู้ความเข้าใจแนวทางการศึกษาแบบเปิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปนี้ 
 

 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา 
 

 

รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา   

ศึกษาการน าโมดูลความรู้มาให้บริการในห้องสมุด 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................  

  
  

  
  (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ) 

 

                                                                                        วันที่..13..../...ตุลาคม...../.....2558..... 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
........................................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................  

                           

                                                                
                                                                            ลงชื่อ   ( ) 

                                                      ส านักหอสมุดกลาง 
                                                                 วันที.่........../...ตุลาคม...../.....2558..... 

 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
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........................................................................................................................................................ ................................ 

.................................................................................................. ......................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

.................................................................................................................................................................................... .... 
 

                                                                                ลงชื่อ      (อาจารย์สาโรช   เมาลานนท์) 
                                                                              ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

                                                                        วันที่................./.....ตุลาคม...../.....2558..... 
 

 

หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงาน  หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


