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บทคัดย่ อ
การศึ กษาในยุคดิ จิทลั ปรับเปลี่ยนจากในชั้นเรี ยนไปสู่ การศึ กษาฟรี ผ่านอิ นเทอร์ เน็ต เป็ นการศึ กษาเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตตามอัธยาศัยสําหรั บทุ กคน จุดเริ่ มต้นในปี ค.ศ 2001 MIT (Massachusetts Institute of Technology) ซึ่ งเป็ น
มหาวิทยาลัยชื่ อดังในสหรัฐอเมริ กาได้นาํ เนื้ อหา รวมทั้งสื่ อการศึ กษา แนวการเรี ยนการสอน และกิจกรรมที่ ใช้การ
เรี ยนการสอนของวิชาต่างๆ เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ MIT Open Courseware ทําให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนปี ค.ศ. 2011-2012 นวัตกรรมการศึกษาได้มีการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐฯ เพื่อ
ให้บริ การการศึ กษาแบบเปิ ดด้วย MOOC (Massive Open Online Course) ผูส้ นใจสามารถเข้าเรี ยนฟรี จากทุ กมุ มโลก
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต MOOC ที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริ กาที่เป็ นที่ นิยม
เช่ น Coursera edX และ Udacity ส่ วน FutureLearn เป็ น MOOC ที่ พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยเปิ ดของสหราชอาณาจักร
รายละเอียดและเงื่ อนไข เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอน ระยะเวลา ฯลฯ จะมีความแตกต่างกันไปขึ้ นกับผูใ้ ห้บริ การ
MOOC และวิชาที่ เปิ ดสอนนั้นๆ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดในระบบ
การศึกษาทางไกล ก็มีแหล่งเรี ยนรู ้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น eBook ชุดวิชา และ eBook วรรณกรรมทัว่ ไป
LOM (Learning Object Module) และ STOU Online Courseware
คําสํ าคัญ MOOC, การศึกษาแบบเปิ ด, Coursera edX, Udacity, FutureLearn, STOU Online Courseware
Abstract
Education in digital era has been moved from traditional classroom towards free open education via internet
for lifelong learning upon individual self- pace. Originated in 2001, MIT (Massachusetts Institute of Technology), the
prestigious world class university in USA, launched a pilot project entitled “MIT Open Courseware” for public open
access via the university’s website. About 10 years later, education innovation has been developed continuously by
leading universities as USA MOOC such as Coursera, edX and Udacity. While FutureLearn , a MOOC from UK, has
been established as well. More information such as course requirements, course duration are upon each MOOC provider
and the offering courses. Sukhothai Thammathirat Open University, an open distance university has provided free open
educational resources via the university website such as academic eBook and non-academic eBook. Moreover, the
university provides LOM (Learning Object Module) and STOU online Courseware for open access to the public as well.
Keywords. MOOC, Open education, Coursera, edX, Udacity, FutureLearn, STOU Online Courseware
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ความนํา

การศึ กษาในยุคดิ จิทลั มี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อเป็ นช่ องทางการนําความรู ้สู่
ผูเ้ รี ยนตามหลักปรัชญาการศึกษาที่ ว่าอยู่ที่ไหนก็เรี ยนได้ มุ่งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต การศึกษาแบบเปิ ดและ
การศึกษาทางไกลมีหลักการเกี่ยวกับระบบการเรี ยนการสอนที่มุ่งให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนที่ไม่สามารถหรื อไม่ตอ้ งการ
เข้าเรี ยนในระบบชั้นเรี ยนปกติ สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านสื่ อหลากหลายชนิ ดที่ ผ่านการเตรี ยมการมาอย่างดี
การศึ กษาแบบเปิ ดด้วย MOOC (Massive Open Online Course) เป็ นระบบการศึกษาทางไกลที่ กาํ ลังเป็ นที่ นิยมใน
ปัจจุบนั
พัฒนาการการศึกษาแบบเปิ ด
แนวคิ ดการศึกษาทางไกลหรื อการศึกษาแบบเปิ ดเป็ นการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
การขยายโอกาสทางการศึกษา การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและให้อิสระทางการเรี ยน (สุ มาลี สังข์ศรี , 2549)
สถาบัน การศึ ก ษาแบบเปิ ดโดยใช้ร ะบบทางไกล ได้แ ก่ Open University ของสหราชอาณาจัก ร Athabasca
University ของแคนาดา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ประเทศไทย Open University of Malaysia, Open
University of Philippines เป็ นต้น มีการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของตนเอง ผ่านสื่ อต่างๆ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ ข้า มามี บ ทบาทในวงการศึ ก ษามากขึ้ น
พัฒนาการการศึกษาจากการศึกษาที่ให้บริ การเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยของตนเอง มีการปรับตัวเข้าสู่การศึกษาไร้
พรมแดนโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต สื่ อหรื อทรัพยากรการศึกษามีการเปิ ดในวงกว้างแก่ผสู ้ นใจ มากขึ้น ดังภาพ
ที่ 1 เป็ นพัฒนาการการศึกษาแบบเปิ ดในแต่ละช่วงเวลา

ภาพที่ 1 เส้นเวลาของพัฒนาการการศึกษาแบบเปิ ด
ที่มา: Yuan and Powell (2013) and Grainger (2013) : MOOCs and Open Education: Implications for Higher
Education. White Paper. Retrieved from http://publications.cetis.ac.uk/2013/667.
2 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558

MOOC: การศึกษาฟรี แบบเปิ ดในยุคดิจิทลั

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

จากภาพที่ 1 เป็ นการแสดงเส้นเวลา (Timeline) ของพัฒนาการการศึ กษาระบบเปิ ด จะเห็นว่าการศึ กษา
แบบเปิ ดมีความเชื่ อมโยงกับระบบการศึ กษาทางไกล โดยหากมองย้อนอดี ต 15 ปี ที่ผ่านมา ราวช่วง ปี ค.ศ. 20002007 สถาบันการศึ กษาที่ มีชื่อเสี ยงของโลกที่ มีการเรี ยนการสอนเป็ นระบบที่ มีช้ นั เรี ยนได้ให้ความสนใจในการ
จัดทําสื่ อการศึกษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดการเรี ยนการสอนแบบเปิ ด เช่น
ทรั พยากรการศึ กษาแบบเปิ ด (Open Educational Resources; OER) ซึ่ งเป็ นการเปิ ดให้ผูส้ นใจได้เ ข้า ถึ ง
สื่ อ การศึ ก ษาที่ เ ผยแพร่ อ อนไลน์ (Open Access) แนวคิ ด นี้ ริ เ ริ่ ม ขี้ น ในปี ค.ศ.2002 Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ได้จัด ทํา โครงการ MIT OpenCourseWare ที่ นํา รายละเอี ย ดของวิชา
(course syllabus) เนื้ อ หาตํา ราที่ เ ป็ นอิ เ ล็กทรอนิ กส์ (eBook) วี ดิ ทัศ น์ที่บันทึ กการสอนของอาจารย์ผูส้ อน สื่ อ
ประกอบการสอนอื่นๆ ที่เป็ นสื่ อผสมหรื อ เอกสารในรู ปแบบ PDF รวมทั้งกิจกรรมระหว่างเรี ยนและแนวทางการ
ประเมินผลเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของสถาบัน
ในขณะเดี ยวกัน มหาวิทยาลัยต่ างๆ ก็มีการนําระบบการจัดการเรี ยนการสอน (Learning Management
System; LMS) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์หรื อ อีเลินนิง (e-Learning) มาใช้กนั มาก
ขึ้ น เช่ น Moodle เป็ นตัว อย่ า งของโปรแกรม LMS ที่ เ ป็ น open source software โดยที่ ผูใ้ ช้ส ามารถ download
โปรแกรมที่เป็ น open source มาใช้งานได้ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ในค.ศ. 2006 Salman Khan ได้ก่อตั้ง Khan Academy อย่างเป็ นทางการ โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่แสวงหา
กําไร นําเนื้ อหากลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ แคลคูลสั ตรี โกณมิติ Differential equation จัดทําเป็ นคลิปวีดิทศั น์แต่
ละเรื่ องเป็ นคลิปสั้นๆ เป็ นลักษณะออนไลน์ติวเตอร์โดยบรรยายเจาะลึกรายละเอียดของเนื้ อหา พร้อมโจทย์ในการ
ทํา ของแต่ ละวิ ชา และเผยแพร่ ผ่าน YouTube ซึ่ งได้รั บความนิ ย มเป็ นอย่างมากจากนักเรี ย นและนักศึ กษาตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมในวิชาเหล่านี้ ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และต่อมาได้รับการ
สนับสนุ นเงิ นทุ นจากมูลนิ ธิ Bill & Melinda Gates Foundation รวมทั้งมูลนิ ธิ Lehmann และบริ ษทั Google เพื่ อ
สร้ างบทเรี ยนเสริ มวิชาอื่ นๆ เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งได้ขยายครอบคลุมวิชาต่ างๆ เช่ น ประวัติศาสตร์ สุ ขภาพ การแพทย์
การเงิน ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์อเมริ กา เศรษฐศาสตร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
จักรวาลวิทยา เป็ นต้น รวมทั้งแปลเป็ นภาษาต่างๆทัว่ โลก ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซี ย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษานอร์เวย์ ภาษาโปแลนด์ ภาษาโปร์ตุเกส ภาษารัสเซี ย ภาษาตุรกี ภาษากรี ก ภาษาอารบิค
ภาษาบัลกาเรี ย ภาษายูเครน ภาษาจีน ภาษามาเลย์ ภาษาแบงกาลี ภาษาฮินดี ฯลฯ
ในปี ค.ศ. 2006 Open University ของสหราชอาณาจักร ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยต้นแบบเปิ ดในระบบการเรี ยน
การสอนทางไกลได้เปิ ดตัวเว็บไซต์ OpenLearn เพื่อให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปสามารถเข้าเรี ยนฟรี ได้ โดยมีการนําเอกสาร
การสอน และสื่ ออื่นๆ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีวิชาที่เปิ ดให้เข้าเรี ยนฟรี มากกว่า 600 รายการ โดย
สื่ อที่นาํ เสนอเป็ นไปตามปรัชญาการเรี ยนการสอนทางไกลที่ มีการเตรี ยมเนื้ อหาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนศึ กษาด้วยตนเองได้
ง่ายและน่ าสนใจ โดยอนุ ญาตให้ download เนื้ อหาที่ เป็ น eBook รวมทั้งการมีส่วนร่ วมจากผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นใจทัว่
โลกในการต่อยอดเนื้อหาวิชาการได้ ตามหลักการของ Open Educational Resources
ช่วงปี ค.ศ. 2007 บริ ษทั Apple ได้ประกาศเปิ ดตัวมหาวิทยาลัย iTune U อย่างเป็ นทางการ โดยเป็ นส่ วนที่
ต่อยอดมาจากบริ การ iTune ของ Apple ซึ่ งเป็ นบริ การด้านการฟั งเพลง ดูภาพยนต์ การเข้าชมวิดีโอ สําหรับ iTune
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U เป็ นบริ การที่ Apple จัดเตรี ยมโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นําเนื้ อหาการ
เรี ยนการสอน เช่น คําบรรยายที่เป็ นวิดิทศั น์ เนื้ อหาที่เป็ น PDF ตําราที่เป็ น eBook กิจกรรมวิชาการ เผยแพร่ แก่
นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงบทเรี ยนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ iPad iPhone ฯลฯ มีมหาวิทยาลัยชั้นนําเข้า
ร่ วม ได้แก่ Stanford, MIT, Yale, Oxford เป็ นต้น
สํา หรั บช่ วง ค.ศ. 2008 เป็ นต้นมาถึ งปั จจุ บัน สถาบันการศึ กษาที่ กล่ า วมาแล้วข้า งต้นยังคงเดิ น หน้า
สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึ กษาในรู ปแบบใหม่ๆ ที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ อยู่บนพื้นฐานการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกวัยโดยไม่จาํ เป็ นต้องเข้าชั้นเรี ยนในระบบ เช่ น การมีการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ที่เปิ ดกว้างให้แก่ผูค้ นทัว่ โลกเข้าเรี ยนได้ตามอัธยาศัย ซึ่ งเป็ นที่มาของ MOOC หรื อ Massive Open
Online Course โดยมีการเปิ ดรับผูเ้ รี ยนให้เข้าเรี ยนตามช่วงเวลาที่กาํ หนดของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นบริ การการศึกษา
สามารถเรี ยนได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสี ยค่าเรี ยน แต่ในกรณี ตอ้ งการประกาศนียบัตรจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม
ตัว อย่า งของผูใ้ ห้บริ การการศึ กษาแบบเปิ ดด้วย MOOC (MOOC Provider) ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม ได้แก่
Stanford xMOOC; Coursera, Udacity, edX ซึ่ งเป็ นการต่อยอดจาก MIT OpenCourseWare ที่ เปิ ดกว้างเข้าสู่ การ
เรี ยนการสอนออนไลน์, FutureLearn ก็ทาํ นองเดี ยวกันที่ ต่อยอดมาจาก OpenLearn ของมหาวิทยลัยเปิ ดของส
หราชอาณาจักร เป็ นต้น
แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนด้ วย MOOC
การศึ ก ษาทางไกลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในก่ อ นยุ ด ดิ จิ ท ัล มี ก ารใช้สื่ อ ต่ า งๆ เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์
สื่ อคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรี ยนการสอน โดยมีการจัดกระบวนการเรี ยนสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองได้ (สุ มาลี สังข์ศรี , 2549) จนกระทัง่ ในยุคดิจิทลั สถาบันการศึกษาชั้นนําได้นาํ ร่ องสร้างบทเรี ยนเพื่อให้ผคู ้ น
ทัว่ โลกเข้ามาใช้งานได้ หลักการแรกเริ่ มของการศึกษาแบบเปิ ดด้วย MOOC (Yuan, Powell and Olivier, 2014) คือ
1. ทุกคนจากทุกมุมโลกที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงบทเรี ยนได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
2. แต่ละวิชาที่เปิ ดสอนจะต้องสามารถรับผูเ้ รี ยนได้ไม่จาํ กัดจํานวน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนด้วย MOOC จะแตกต่างจากการเรี ยนการสอนที่มีมาแต่เดิมในระบบการเรี ยน
ทางไกลที่เป็ นออนไลน์น้ นั เนื่องด้วยปริ มาณของผูเ้ รี ยนที่มีจาํ นวนมาก (Emanuel, 2013; Grainger, 2013) จึงทําให้
ไม่สามารถที่จะดูแล หรื อให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดได้ ได้มีการจําแนกรู ปแบบการเรี ยนการสอนด้วย
MOOC หลากหลายวิธี ทั้งนี้สรุ ปรู ปแบบที่พบโดยทัว่ ไปมี 2 ประเภท (Yuan and Powell, 2014) คือ
1. cMOOC (Connectivist MOOC) เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด จากผูเ้ รี ย นร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน เพื่ อ ให้บ รรลุ
จุดมุ่งหมาย เน้นการเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยมีการยอมรับในบทบาทหน้าที่และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้และความคิดเห็นร่ วมกัน (Collaborative Learning) เป้ าหมายของการเรี ยน คือ การสร้างเครื อข่ายของกลุ่ม
คนที่ มึความรู ้ ความสนใจในเรื่ องเดี ยวกันเพื่ อทํากิ จกรรมในการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน การเรี ยนการสอนจะเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกัน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ใช้หลักการเรี ยนรู ้ดว้ ยเนื้ อหาที่ เป็ น
Open Content ในระบบออนไลน์ ร่ วมกับเนื้อหาที่อาจมีการผลิตขึ้นมาใหม่ มักจะไม่มีแพลตฟอร์มในการเรี ยนการ
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สอนที่พฒั นาขึ้นมาอย่างเป็ นทางการ แต่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ได้แก่ สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นเครื่ องมือในการ
เรี ยนการสอนและปฏิสมั พันธ์ เช่น Blog Discussion (Siemens, George and Downes, 2009)
2. xMOOC (Extended MOOC) เป้ าหมายเพื่อ การให้ความรู ้ในเชิงวิชาการ โดยเรี ยนจากเนื้อหาที่มีผสู ้ อน
เป็ นหลัก มีการลําดับหัวข้อการเรี ยนการสอนที่ชดั เจน ตามแผนที่ผสู ้ อนได้จดั เตรี ยมไว้ล่วงหน้า มักจะใช้เครื่ องมือ
เพื่อจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมาโดยเฉพาะ แทนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รู ปแบบการเรี ยนการสอน มักจะ
เป็ นการบรรยายหน้าชั้นเรี ยน และบันทึ กไว้ในวิดีโอ การเสนอด้วยสไลด์ หรื อบทเรี ยนออนไลน์ เผยแพร่ ผ่าน
โปรแกรมจัดการเรี ยนการสอนที่ จดั ทําขึ้ นมาโดยเฉพาะ มี การให้การบ้าน กิ จกรรม การทดสอบผลการเรี ยนรู ้
ตัวอย่างกลุ่มนี้ ได้แก่ Coursera, edX, Udacity เป็ นต้น การเรี ยนการสอนด้วย MOOC ในกลุ่มนี้ มีความโดดเด่ น
และได้รับความนิ ยมเนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ มีแหล่งเงินทุนในการพัฒนา และสถาบันการศึกษามีชื่อเสี ยงที่เข้าร่ วมใน
การให้บริ การการเรี ยนการสอน ในกลุ่มนี้ แบ่งเป็ น การบริ การแบบธุ รกิจที่แสวงหากําไร และไม่แสวงหากําไร ซึ่ ง
มีรูปแบบการบริ การแตกต่างกัน
ผู้ให้ บริการการศึกษาแบบเปิ ด MOOC (MOOC Provider)
การให้บริ การการศึกษาแบบเปิ ดด้วย MOOC เริ่ มขึ้นราว ช่วงปี ค.ศ. 2011 และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
มี การพัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้ นฐานรองรั บรวมทั้งบทเรี ย น และสื่ อการศึ กษามากมาย ซึ่ งแต่ ละผูใ้ ห้บริ การ
การศึกษามีที่มาและจุดเด่นที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. Coursera (https://www.coursera.org/) เป็ นชื่ อเว็บไซต์ที่ให้บริ การการศึ กษาแบบเปิ ด MOOC เมื่อ
ค.ศ. 2012 ก่อตั้งโดยอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์
Daphed Koller และ รองศาตราจารย์ Andrew Ng เงินลงทุนระยะแรก 22 ล้านดอลลาร์ ร่ วมกับบริ ษทั เอกชนของ
สหรัฐฯ (Kleiner Perkins Caufield & Byers and New Enterprise Associates) เพื่อทําธุรกิจการศึกษาที่แสวงหาผล
กําไรด้วยนวัตกรรมการศึ กษาที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยดําเนิ นการ หลังจากเปิ ดให้บริ การ 1 ปี ในปี
ค.ศ.2013 มีผลู ้ งทะเบียนเข้าใช้ราว 3 ล้านคน
ในช่วงก่อตั้งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงด้านการเรี ยนการสอนและการวิจยั เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก เพื่อนําวิชา
ของมหาวิ ท ยาลัย นั้น มาให้บ ริ ก าร 4 แห่ ง คื อ Stanford Princeton University of Michigan และ Pennsylvania
ต่อมามีมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศสหรัฐฯ เข้าร่ วมอีกเป็ นจํานวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยเวอร์ จิเนี ย มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์ เนี ย มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ จอห์นฮอปกิ นส์ ฯลฯ และประเทศอื่นๆทัว่ โลก เช่ น มหาวิทยาลัยปั กกิ่ ง
มหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สเปน ออสเตรเลีย ธนาคารโลก เป็ นต้น ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ที่เข้าร่ วมเป็ นพันธมิตร
ที่มา: Official Website of Coursera, Retrieved from http://www.coursera.org/.
วิชาที่เปิ ดให้บริ การทั้งหมดเป็ นจํานวนมาก ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การแพทย์
บริ หารธุ ร กิ จ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่ า งประเทศ ศึ กษาศาสตร์ ศิ ลปศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบัญชี การเงิน เป็ นต้น เผยแพร่ เป็ นภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน
ญี่ปุ่น อินโดนีเซี ย ฯลฯ ภาพที่ 3 เป็ นตัวอย่างวิชาที่เปิ ดสอนในสาชาวิชาศึกษาศาสตร์

ภาพที่ 3 ตัวอย่างวิชาที่เปิ ดสอนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ที่มา: Official Website of Coursera, Retrieved from http://www.coursera.org/.
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การเรี ยนการสอนระยะเวลาเรี ยนแต่ละวิชาจะขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนในวิชานั้น ซึ่ งทุกคนสามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนตามตารางเวลาที่กาํ หนดไว้ การลงทะเบียนมี 2 แบบ คือ
1) แบบไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นการเรี ยนรู ้ตามความสนใจ เมื่อเรี ยนวิชานั้นจบก็จะมีใบรับรองการเรี ยนจบ
ผูเ้ รี ยนพิมพ์จากเว็บไซต์เอง
2) Signature Track ผูเ้ รี ยนจะต้องเสี ยค่าลงทะเบียนเรี ยนโดยมีการทํากิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและมีการประเมิน
ตามข้อ กํา หนดของแต่ ล ะวิ ช า ค่ า ใช้จ่ า ยแต่ ล ะวิ ช าไม่ เ ท่ า กัน เมื่ อ จบจะได้ป ระกาศนี ย บัต ร (certificate) จาก
มหาวิทยาลัยที่สอนวิชานั้นๆ
2. Udacity (https://www.udacity.com/) เป็ นอี กหนึ่ งเว็บ ไซต์ที่ เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ออนไลน์ด ้วย MOOC
ก่ อ ตั้ง ในปี ค.ศ. 2012 โดย อาจารย์ Sebastian Thrun, , David Stavens และ Mike Sokolsky จากมหาวิ ท ยาลัย
สแตนฟอร์ ดลงทุนร่ วมกับบริ ษทั Charles River Ventures and Andreessen Horowitz ด้วยเงิน 21 ล้านดอลลาร์ วิชา
ที่เปิ ดให้บริ การ ส่ วนใหญ่จะเน้นการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการฝึ กทักษะ และมีการปฏิบตั ิจริ งในโครงการต่างๆ เพื่อประยุกต์
และทํางานได้จริ ง เช่ น การเขี ยนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ วิชาทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ต่างๆ การ
เขียนเว็บ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีผใู ้ ห้ความสนใจ มีวิชาเปิ ดสอนเต็มรู ปแบบตามหลักสู ตร
ของมหาวิทยาลัย และวิชาที่เปิ ดให้เรี ยนฟรี รู ปแบบการเรี ยนการสอนจะเป็ นลักษณะบันทึกวิดีโอ และมีคาํ ข้อความ
สรุ ปสั้นๆ ประกอบ รวมทั้งมีการทดสอบความเข้าใจหลังเรี ยน และแบบฝึ กหัดแต่ละบทเรี ยน ตามหลักการเรี ยนรู ้
ด้ว ยการลงมื อ ทํา และทํา ได้จริ ง จุ ด เด่ น คื อ มี การตรวจการบ้า นของผูเ้ รี ย นด้วยซอฟต์แ วร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น การ
ลงทะเบียนและระยะเวลาการเรี ยนแต่ละวิชาเป็ นแบบยืดหยุน่ ไม่กาํ หนดตายตัวขึ้นกับความพร้อมผูเ้ รี ยนแต่ละคน
เมื่อเรี ยนจบแต่ละวิชาจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ประทับลายเซ็นของอาจารย์ผสู ้ อน ในปี ค.ศ. 2012 Udacity ได้
เพิ่มบริ การสอบตามศูนย์สอบของพันธมิตรธุ รกิ จ คือ Pearson VUE ซึ่ งมีศูนย์สอบทัว่ โลก เป็ นการสอบออนไลน์
โดยมีเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะทราบผลสอบทันทีหลังสอบเสร็ จ ผลสอบที่ได้จะสามารถนําไปใช้ในการโอนหน่ วยกิต
เข้าไปมหาวิทยาลัย หรื อบริ ษทั ที่มีขอ้ ตกลงร่ วมกัน ผูเ้ รี ยนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรี ยนได้ กลุ่ม
เป้ าหมายของ Udacity คือ
2.1 ผู ้เ รี ยนทั่ ว ไป เป็ นการเรี ยนรู ้ ต ามอัธ ยาศั ย โดยไม่ ต ้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ห ากต้ อ งการ
ประกาศนียบัตรที่ผา่ นการทดสอบจากศูนย์สอบที่กาํ หนด จะต้องเสี ยค่าลงทะเบียนเข้าสอบ
2.2 กลุ่มธุ รกิ จด้านเทคโนโลยี เช่ น Google, AT&T, Facebook, MONGO DB เพื่ออบรมพนักงาน
ของตนเองหรื อคัดเลือกพนักงานใหม่ตามคุณสมบัติที่กาํ หนด หรื อบุคคลที่สนใจ
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ภาพที่ 4 เว็บไซต์ของ Udacity
ที่มา: Official Website of Udacity, Retrieved from https://www.udacity.com/.

ภาพที่ 5 ตัวอย่างวิชาที่เปิ ดสอนจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่ วม และสถาบันหรื อหน่วยงานพันธมิตร
ที่มา: Official Website of Udacity, Retrieved from https://www.udacity.com/.
3. edX (https://www.edx.org/) ในปี ค.ศ. 2013 MIT และ Harvard ร่ วมกันก่อตั้งเว็บไซต์ edX และต่อมา
มี ม หาวิ ท ยาลัย และสถาบั น การศึ ก ษาเข้า ร่ วมอี ก จํา นวนมาก เช่ น University of California at Berkeley, UT
(University of Texas) เป็ นองค์กรให้บริ การการศึกษาแบบเปิ ดโดยไม่หวังกําไร (non-profit organization) มีวิชาที่
เปิ ดสอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก รวมทั้งจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา ธุรกิจ เคมี คอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์ การเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรม อาหารและโภชนาการ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฏหมาย
วรรณกรรม คณิ ตศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ดนตรี ปรัชญา ฟิ สิ กส์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เป็ นต้น
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ภาพที่ 6 โฮมเพจของ edX
ที่มา: Official Website of edX Site, Retrieved from https://www.edx.org/.
การให้บริ การแต่ละวิชาประกอบด้วย
1. ระดับของวิชานั้น เช่น ระดับต้น (introductory) ระดับกลาง (intermediate) ระดับสูง (advanced)
2. ระยะเวลาในการศึกษาวิชานั้นทั้งหมด เช่น 6 สัปดาห์ เป็ นต้น
3. ระยะเวลาในการศึกษาด้วยตนเองแต่ละสัปดาห์ เช่น 4 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
4. การระบุ ว่า วิ ชาที่ ให้บริ การศึ กษาอยู่ในหลักสู ต รหรื อสาขาวิ ช าใด ซึ่ งมี หลักสู ต รต่ า งๆ ได้แ ก่
สถาปั ตยกรรม ศิ ลปวัฒนธรรม ชี ววิทยา เคมี การสื่ อสาร วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ เศรษฐศาสตร์
และการเงิ น การศึ ก ษา อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พลัง งานและวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฏหมาย วรรณกรรม คณิ ตศาสตร์ แพทยศาสตร์ ปรัชญา ดนตรี ฟิ สิ กส์ สังคมศาสตร์
สถิติและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น ปัจจุบนั มีวิชาให้บริ การมากกว่า 490 วิชา
5. สถาบันที่เปิ ดสอนวิชานั้น มีการระบุชื่อของมหาวิทยาลัยที่ให้บริ การวิชานั้น
6. ภาษาที่ใช้ในการเรี ยนการสอนมีหลากหลาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
ตุรกี ภาษาจีน เป็ นต้น
7. สื่ อที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน เช่น วิดีโอ ฯลฯ
8. ค่าเรี ยนฟรี แต่หากต้องการประกาศนียบัตร (Verified Certificate) จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมถูกกว่า
การลงทะเบี ยนเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และอาจจะมี การนําวิชาที่ เรี ยนไปเที ยบโอนเข้า
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ข้ ึนกับข้อกําหนด
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9. นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายของสหรัฐอเมริ กา (high school) สามารถจะเรี ยนวิชาที่ เป็ น
กลุ่มวิชา AP จาก edX ได้ ผูเ้ รี ยนต้องสอบวิชาเหล่านั้นตามศูนย์สอบที่ จดั ไว้ทวั่ ประเทศตามเวลาที่ กาํ หนดและ
สามารถโอนหน่วยกิตเข้าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาเหล่านั้นอีก
ที่ กล่าวข้างต้นเป็ น MOOC ที่ พฒ
ั นาขึ้ นจากมหาวิทยาลัยในสหรั ฐอเมริ กา นอกจากนั้นยังมี MOOC ที่
พัฒนาจากประเทศอื่นๆ ดังต่อไปนี้
4. FutureLearn The Open University ของสหราชอาณาจักรเป็ นมหาวิทยาลัยต้นแบบในระบบการเรี ยน
การสอนทางไกลแบบเปิ ด (Distance and Open Learning) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ โลก ในปี ค.ศ.2012 The Open
University ได้ลงทุนก่อตั้ง FutureLearn ซึ่ งเป็ นธุรกิจเอกชนเพื่อให้บริ การการศึกษาแบบเปิ ดด้วย MOOC ฟรี

ภาพที่ 7 เว็บไซต์ FutureLearn ของ The Open University
ที่มา: Official Website of FutureLearn, Retrieved from https://www.futurelearn.com/#global-site-nav-container.
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนําในสหราชอาณาจักรเข้าร่ วมในการให้บริ การ ได้แก่ University of Aberdeen,
University of Bath, Queen’s University Belfast, University of Birmingham, University of Bristol, Cardiff
University, University of East Anglia, University of Edinburgh, University of Exeter, University of Glasgow,
Lancaster University, University of Leeds, University of Leicester, University of Liverpool, King's College
London, Lancaster University, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Royal Holloway, University of
London, Newcastle University, University of Nottingham, The Open University, University of Reading,
University of Sheffield, University of Southampton, University of Warwick
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอื่นเข้าร่ วม เช่น British Council, The British Film Institute, British Museum,
British Library, มหาวิทยาลัย Hanyang และ มหาวิทยาลัย Yonsei ของเกาหลีใต้, Shanghai Jiao Tong University
ประเทศจีน เป็ นต้น
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วิชาที่เปิ ดให้บริ การมีจาํ นวนมาก ระยะเวลาเรี ยนแต่ละวิชา ประมาณ 6-10 สัปดาห์ โดยมีคาํ อธิ บายรายวิชา
การระบุรายละเอียด และรวมทั้งเงื่อนไขการเรี ยน ตัวอย่างเช่น
Understanding Language ของ University of Southampton
Psychology and Mental Health ของ University of Liverpool
Lips and Teeth ของ Yonsei University
Start Writing Fiction ของ The Open University เป็ นต้น
เมื่อเรี ยนครบตามกําหนด ผูเ้ รี ยนสามารถพิมพ์ certificate ได้ดว้ ยตนเอง แต่หากต้องการได้ Statements of
Participation จะต้องเสี ยค่าดําเนิ นการ £29.00 ผูเ้ รี ยนสามารถจะนํา resume หรื อประวัติส่วนตัวและการเรี ยนขึ้ น
บนเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการหางานได้

ภาพที่ 8 ตัวอย่างของ Statement of Participation
ที่มา: FutureLearn Statement of Participation, Retrieved from
https://www.futurelearn.com/certificates/statement-of-participation.
5. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชซึ่ ง เป็ นมหาวิทยาลัย
ในระบบการศึกษาทางไกลแบบเปิ ด มีนโยบายส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของประชาชนทัว่ ไป โดยใช้ช่องทาง
MOOC ทั้งนี้ มหาวิ ท ยาลัย จึ ง ได้มีโ ครงการนํา ร่ องเพื่ อเตรี ย มความพร้ อ มโดยมี การจัด ทํา สื่ อ ในรู ป แบบต่ า งๆ
ที่ ให้บริ การโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ งนับว่าเป็ นรากฐานสําคัญในการก้าวไปสู่ MOOC ในอนาคตได้ สื่ อการศึกษา
แบบเปิ ดที่ เป็ น OER (Open Education Resources) (Jaroenpuntaruk, 2014). เพื่ อบริ การแก่ ประชาชนและผูส้ นใจ
ทัว่ ไปฟรี เช่น
1) หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (eBook) ที่ เป็ นเอกสารการสอนในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ และวรรณกรรมไทย
ซึ่ งให้บริ การฟรี ผา่ นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น เอกสารการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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สาขาวิชามนุษยนิ เวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวรรณกรมไทย ได้แก่ หนังสื อเทิ ดพระเกี ยรติ หนังสื อเด็ก หนังสื อสุ ภาษิ ต หนังสื อนิ ร าศ
หนังสื อนิ ทาน ความเชื่ อ ศาสนา หนังสื อความรู ้ทวั่ ไป หนังสื อจัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ หนังสื อประวัติศาสตร์
หนังสื อตํารายา สุ ขภาพ หนังสื อบทประพันธ์ งานแปล เป็ นต้น

ภาพที่ 9 หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ฟรี (Free eBook)
ที่มา: STOU Free Media, Retrieved from http://www.stou.ac.th/Home/FreeMedia.html.
2) STOU LOM (STOU Learning Object Module) ประกอบด้วยเนื้ อหาในศาสตร์ ต่างๆ โดยเปิ ดกว้างเพื่อ
ส่ งเสริ มเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตมากกว่า 200 LOM (STOU Learning Object Module, 2015) เช่น
LOM ด้านกฏหมาย ได้แก่ กรรมสิ ทธิ์ รวม การเสี ยสิ ทธิ ในการรับมรดก ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา แบบ
ของนิติกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน การดําเนินการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็ นต้น
LOM ด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ไฮเพอร์ โบลา
การหาอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั และการประยุกต์ การหาอินทิกรัลของฟั งก์ชนั วงรี วงกลมและพาราโบลา ฟั งก์ชนั เอ็ก
โพเนนเชียล การโปรแกรมเชิงเส้น เป็ นต้น
3) STOU Online Courseware โครงการนี้ เป็ นโครงการนํ า ร่ องในปี พ.ศ. 2556 ตามปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยในการส่ งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้จดั ทําเป็ นบทเรี ยนบริ การแบบเปิ ดเพื่อการศึกษาตลอด
ชี วิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีชุดบทเรี ยนตามสาขาวิชาต่างๆ โดยมีการกําหนดระยะเวลาเรี ยน เช่น การสอนภาษาจี น
ความรู ้ ทางการตลาด ความเป็ นบุ ตรชอบด้วยกฎหมาย การรั กษาพยาบาลเบื้ องต้นโดยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เรื่ องราวชาวเกษตร เป็ นต้น ภาพที่ 10 เป็ นตัวอย่างบทเรี ยนที่บริ การประชาชนทัว่ ไป
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ภาพที่ 10 STOU Online Courseware
ที่มา: STOU Online Courseware, Retrieved from http://stouonline.stou.ac.th/courseware/courses/.
บทสรุ ปเกีย่ วกับการศึกษาฟรีแบบเปิ ดด้ วย MOOC
การพัฒนาการศึกษาแบบเปิ ด เริ่ มต้นมาจากการเปิ ดให้ผใู ้ ช้ทวั่ ไปสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการศึกษา
ที่ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการศึ กษาชั้นนําของโลก โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ จนกระทัง่ สู่ รูปแบบการ
ให้บริ การการศึกษาแบบเปิ ดด้วย MOOC ที่ทุกคนสามารถเข้าเรี ยนได้ฟรี จากทุกมุมโลก ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่ งผูน้ าํ ในการดําเนิ นการมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกทั้งในสหรัฐอเมริ กา และยุโรป ซึ่ งมีประเด็นสําคัญที่
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (Yuan, Powell and Olivier, 2014)
1. ด้านเทคโนโลยี การเกิดของการเรี ยนการสอนแบบเปิ ดด้วย MOOC เป็ นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารมาเป็ นเครื่ องมือหลักในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ซึ่ งผูก้ ่อตั้ง MOOC มักมาจากกลุ่มผูม้ ี
ภู มิหลังทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ วเตอร์ เป็ นส่ วนใหญ่ ทํา ให้มุมมองการสร้ า งนวัต กรรมเน้นไปในการนํา
เทคโนโลยีมาจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ด้านการหารายได้ MOOC เป็ นการให้บริ การการศึ กษาฟรี เพื่ อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต แต่ อาจจะหา
รายได้จากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น กรณี ที่ผเู ้ รี ยนต้องการหลักฐานจากการเข้าเรี ยนในแต่ละวิชา จะต้องมีการเสี ย
ค่าดําเนินการซี่ งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับการลงทะเบียนในหลักสูตรการศึกษาตามปกติที่มีค่าใช้จ่ายสู ง
กว่ามาก นอกจากนั้นอาจจะหารายได้จากบริ การอื่นๆ เช่น การจัดสอบการจัดการข้อมูลผูเ้ รี ยน ฯลฯ
3. ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เนื่ องจากการเรี ยนการสอนด้วย MOOC เป็ นการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ผ่านเว็บ ซึ่ งผูเ้ รี ยนอยู่กระจัดกระจาย ทัว่ โลก ดังนั้นการวัดผลมีระดับความเข้มข้นไม่เท่ากันระหว่างการ
เรี ยนแบบตามอัธยาศัย กับการเรี ยนเพื่อประกาศนียบัตร ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมตามที่ได้รับ และอาจจะต้องเข้า
สอบตามศูนย์สอบที่จดั เตรี ยมไว้ โดยเป็ นความร่ วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
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4. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นอิสระของแต่ละสถาบัน แต่ภายใต้กฏกติกา ที่กาํ หนดขึ้นในการร่ วมมือ
กัน จําเป็ นต้องมีการวางแผนและการบริ หารจัดการเป็ นอย่างดีไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
5. ด้านผูเ้ รี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคน เป็ นการเรี ยนที่ เปิ ดกว้างและมีทางเลือกใน
การศึ กษาที่ ยืดหยุ่นโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีการออกแบบและใช้แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่รักษา
คุณภาพการเรี ยนรู ้โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น การทํากิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกัน การเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
6. ด้านการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของคนทัว่ โลกที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้เข้าถึงแหล่งความรู ้ได้
อย่างเสมอภาค จากสถาบันการศึกษาทัว่ โลก
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