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สกอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระหว่าง JMOOC, K-MOOC และ Thai MOOC
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับองค์กร JMOOC และสถาบันแห่งชาติด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) ณ โรงแรมวินเซอร์  สวีทส์  กรุงเทพมหานคร
เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นอีกวันที่มีความสำ�คัญของการศึกษาไทย โดยคนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีคุณภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จัดโครงการ Thai MOOC ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคน ได้เพิ่มพูนความรู้ต่อยอดการเรียนรู้ โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอน
อย่างเป็นทางการแล้ว ที่ ThaiMOOC.org
ต่อหน้า ๒
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โดยโครงการ Thai MOOC เป็นการจัดการศึกษาในระบบเปิด
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถรองรับผู้เรียนจำ�นวนมาก (Massive
Open Online Course) นอกจากมีความสำ�คัญในด้านเป็นแหล่งความรู้
ที่มีสรรพวิชาความรู้ให้ทุกคนได้เรียนตามความสนใจแล้วยังไม่มีข้อจำ�กัด
และเงื่อนไข ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้แก่ทุกคน ด้วยวิธีและ
ช่องทางในการให้การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ประชาชนทุกคนที่
มีอินเทอร์เน็ตใช้ สามารถเข้าถึง การเรียนรู้ได้จากทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะ
อยู่ในจังหวัดเดียวกัน คนละจังหวัด คนละประเทศ หรือคนละทวีปก็ตาม
ความสำ � เร็ จ ของการจั ด การศึ ก ษาในระบบเปิ ด เพื่ อ การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือ การมีรายวิชาที่หลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความสนใจ และรองรับความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ความร่วมมือของสถาบัน
การศึกษา องค์กร สถาบันวิชาการ รวมทั้งความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ
จะทำ�ให้แหล่งเรียนรู้ในระบบเปิดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำ�หรับทุกคน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเห็นความสำ�คัญ และได้พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้น
ในประเทศของตนเอง อาทิ ประเทศญี่ปุ่นได้จัดตั้งสภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOOC Japan Massive Open Online Education Promotion Council) สาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดทำ�โครงการการศึกษาในระบบ
เปิดเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ (K-MOOC) และประเทศอื่นๆในทั่วโลก ก็มีการดำ�เนินการในทิศทางเดียวกัน
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ การศึกษาในระบบ
เปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และสภาความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOOC)
มาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดการประชุมวิชาการ Asia Pacific MOOC Stakeholders Summit ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐
จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง ๓ องค์กร คือ ๑. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ๒. สถาบัน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ
การศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และ ๓. สภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาใน
ระบบเปิด (JMOOC) จะได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้เข็มแข็ง โดย
กำ�หนดประเด็นความร่วมมือไว้อย่างน้อย คือ
๑. ความร่วมมือในการพัฒนาเนื้อหา รายวิชา หลักสูตรการศึกษาในระบบเปิดรวมถึงแลกเปลี่ยนรายวิชาระหว่างกัน
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศรวมถึงวิทยากรต่างๆ
๒.   ความร่วมมือในส่งเสริม เผยแพร่ ผลการศึกษาและความก้าวหน้าของการศึกษาในระบบเปิดระหว่างกัน
๓.   ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการประกันคุณภาพของการศึกษาในระบบเปิด
๔.   ความร่วมมือในการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้สำ�หรับการศึกษาในระบบเปิด (MOOC platform)
๕. ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาในระบบเปิด (MOOC Communities)
เพื่อการนำ�การจัดการศึกษาในระบบเปิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม

บรรณาธิการสวัสดี

OHEC Newsletter ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอข่าว สกอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่าง JMOOC,
K-MOOC และ Thai MOOC และข่าวประชุมรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ พร้อมภารกิจของ
ผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มานำ�เสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ขอให้
ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน
สวัสดี....

ประชุมรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
ด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ และ ๓
รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี
หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทยในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง
และภาคตะวันออก เพื่อหารือและร่วมกันกำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำ�เนินงานด้าน
ต่างประเทศระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นสากลเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๐
        โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสำ�นักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อนำ�ไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าควรนิยาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบัน
อุดมศึกษา ในการเชื่อมโยงความเป็นสากลของอุดมศึกษากับมิติอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ควรให้ความสำ�คัญกับกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมบทบาทของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเป็นผู้นำ�ในการพัฒนางานด้านต่างประเทศเป็นลำ�ดับแรก  
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรปรับยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือกับต่าง
ประเทศ โดยให้กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินงานที่ชัดเจน ดำ�เนินงานในเชิงรุก เป็นผู้นำ�ด้านนโยบาย และเปิดโอกาสให้สถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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นอกจากนี้ สกอ. ได้นำ�เสนอข้อมูลจาก
การสำ � รวจการดำ � เนิ น งานด้ า นต่ า ง ประเทศและ
การดำ�เนินงานเพือ่ เสริมสร้าง international visibility
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพบว่า ปัจจุบันสถาบัน
อุดมศึกษามีการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การดำ�เนินความ
ร่วมมือกับต่างประเทศโดยเน้นการเสริมสร้างความ
เป็นนานาชาติของการศึกษาและการวิจัย การพัฒนา
ความเป็ น สากล มี ก ารแปลงยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก าร
ปฏิ บั ติ โ ดยการกำ � หนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจน กำ � หนด
กิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริง มีความหลากหลาย  สำ�หรับ
โครงการและกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาดำ�เนินการ
เพื่อเสริมสร้างinternational visibility มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การทำ�วิจัยร่วมและหลักสูตรร่วม การเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาในต่างประเทศและ
การเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ

ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ
อาชีวศึกษาถึงปริญญาตรี ณ สโมสรทหารบก (วิภาวิดี)
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