
มหาวิทยาลัยเปิดเพ่ืออะไร* 

จุฑารัตน์ นกแก้ว** 

หลายทา่นท่ีปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชและภายนอก อาจเคยสงสยัหรือมี

คําถามในใจวา่มหาวิทยาลยัเปิดมีแนวคิดการก่อตัง้หรือวตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้อยา่งไรและเหตใุด

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีใช้ระบบการเรียนทางไกลแบบไมมี่ชัน้เรียน (single mode) เป็นวิธี

จดัการเรียนการสอนจงึใช้ช่ือมหาวิทยาลยัเป็นภาษาองักฤษวา่ Sukhothai  Thammathirat Open 

University แทนท่ีจะใช้คําวา่ Sukhothai Thammathirat  Distance University หรือคําอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัคํา

วา่การศกึษาทางไกล คําว่า Open University มีท่ีมาอยา่งไร และมหาวิทยาลยัเปิดมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออะไร 

ผู้ เขียนเคยตัง้คําถามในลกัษณะนีแ้ละหาคําตอบให้กบัตนเองจากแหลง่สารนเทศตา่งๆ  คําตอบ

หนึง่ผู้ เขียนได้มาจากบทความเร่ือง What  are open universities for?  บทความนีใ้ห้คําตอบวตัถปุระสงค์

ของมหาวิทยาลยัเปิดอยา่งน่าสนใจ ผู้ เขียนจงึอา่น สรุปใจความและนํามาเสนอตอ่ทา่นผู้อา่น ดงันี ้

บทความเร่ือง What  are open universities for? เป็นบทความท่ีเขียนขึน้เพ่ือหาคําตอบ

วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเปิด ผู้ เขียนบทความใช้วิธีค้นหาคําตอบโดยการศกึษาพฒันาการ

ของมหาวิทยาลยัเปิดท่ีมีการก่อตัง้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี18  โดยผู้ เขียนให้นิยามมหาวิทยาลยัเปิด(Open 

University) อยา่งกว้างๆ วา่ เป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีสอนทางไกลท่ีใช้วิธีการใหม่

(innovative distance –teaching)  

พฒันาการของมหาวิทยาลยัเปิดแหง่แรก เร่ิมในปี 1826 จากการจดัการเรียนการสอนผา่นระบบ

การศกึษานอกระบบ ( External Study System) ของ The University of London  มหาวิทยาลยัดงักลา่วมี

นกัศกึษาท่ีเรียนอยูใ่นระบบชัน้เรียนและนอกระบบชัน้เรียน  แนวคิดการก่อตัง้ในครัง้นัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

เปิดโอกาสให้ประชาชนทัง้เพศหญิง ชาย ทกุสว่นในสหราชอาณาจกัร มีโอกาสเรียน  ตอ่มาในปี 1858 มี

การขยายแนวคิดนีไ้ปยงักลุม่ประชาชนประเทศท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ โดยมีการจดัทําพนัธกิจหนึง่ 

ในช่ือ imperial mission เพ่ือจดัการศกึษาในระดบัสากล ตามพนัธกิจนี ้มหาวิทยาลยัขยายการจดัการ

เรียนการสอนไปยงัประเทศท่ีเป็นอาณานิคมโพ้นทะเล เพ่ือชว่ยประชาชนท่ียากจนในประเทศเหล่านัน้ ในปี 

1882 มหาวิทยาลยัมีศนูย์การศกึษานอกประเทศกวา่ 17 แหง่ ครอบคลมุเมืองของประเทศท่ีเป็นอาณา

นิคม เชน่ บอมเบย์ กลักตัตา จาไมก้า ตรินิแดด  เป็นต้น และอีก 18 แหง่ในประเทศแคนาดา รวมทัง้ใน

นิวซีแลนด์และทสัมาเนีย ในปี 1937 มหาวิทยาลยัมีศนูย์การศกึษากวา่ 79 แหง่ ระหว่างปี 1887-1931มี

นกัศกึษาสอบผา่นและสําเร็จการศกึษาจํานวนกวา่ 4หม่ืนคน เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและนกัศกึษา

ระดบัปริญญาโท   
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การจดัการเรียนทางไกลของ The University of London  ทําให้ประชาชนผู้ ด้อยโอกาสได้มีงานทํา

และเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีภาระการเลีย้งดบูตุรและผู้ ทํางานเตม็เวลาได้มีโอกาสเรียน  มหาวิทยาลยัมีการ

จดัทํามาตรฐานหลกัสตูร ระบบการสอบและนําเสนอนวตักรรมการสง่เสริมคณุภาพการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษา  อยา่งไรก็ตาม มหาวิทยาลยัยงัไมไ่ด้ใจความสนใจในระบบสนบัสนนุนกัศกึษา 

กลา่วโดยสรุป The University of London เป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรกท่ีมีการนําวิธีการเรียน

ทางไกลมาใช้  โดยมีแนวคิด 2  แนวคิด แนวคิดแรก เพ่ือจดัเตรียมโอกาสให้กบัผู้ ด้อยโอกาสท่ีเป็น

ประชาชนยากจนและผู้ ท่ีไม่สามารถเรียนในเวลาได้เน่ืองจากมีภาระงานและแนวคดิท่ีสองเป็นการ

แทรกแซงระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา หรือ เปล่ียนวิถีการเรียนท่ีการศกึษาในระบบไมส่ามารถทําได้ 

พฒันาการของมหาวิทยาลยัเปิดอีกแหง่ คือ The University of  South Africa  เป็นมหาวิทยาลยัท่ี

ใช้ระบบการเรียนทางไกลแบบไมมี่ชัน้เรียน มีนกัศกึษากว่า 2 แสนคน แนวคิดการก่อตัง้เพ่ือลดการครอบงํา

ของเครือจกัรภพองักฤษในประเทศอาฟริกา ในปี 1920 มหาวิทยาลยัมีการจดัตัง้องค์คณะบคุคลด้านการ

สอบ ซึง่เป็นแนวคดิท่ีมหาวิทยาลยัเปิดอ่ืนยงัไมมี่ในเวลานัน้ รวมทัง้มีระบบสนบัสนนุนกัศกึษา นกัศกึษา

สามารถเข้าพบเพ่ือปรึกษาการเรียนกบัอาจารย์ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัก็ยงัไมไ่ด้ให้ความสนใจกบั

ระบบสนบัสนนุนกัศกึษา สง่ผลทําให้มีนกัศกึษาลาออกกลางคนัสงูถึงกวา่ร้อยละ 40 ดงันัน้ จงึมีการ

รวมกลุม่ขององค์กรภาคประชาชนในช่ือ The South Africa Committee for Higher Education and 

Democracy เพ่ือแก้ปัญหาและผลกัดนัระบบสนบัสนนุนกัศกึษา 

 โดยสรุป The University of  South Africa    เป็นมหาวิทยาลยัเปิดท่ีเป็นตวัแทนของแนวคิด

ภาครัฐท่ีพฒันารัฐโดยวิเคราะห์ความจําเป็นด้านสมรรถนะของคนในชาตแิละใช้วิธีการเรียนทางไกลเป็น

เคร่ืองมือแก้ปัญหาและลดความกดดนัของคนในเร่ืองการขาดโอกาสศกึษาในระดบัอดุมศกึษา   

The Universidad National a Distancia (UNED)  ประเทศสเปนเป็นอีกตวัอยา่งของพฒันาการ

มหาวิทยาลยัเปิด ก่อตัง้เม่ือปี 1972 คณะกรรมการของมหาวิทยาลยัประกอบด้วยตวัแทนจาก

มหาวิทยาลยัของประเทศตา่งๆ รวม มหาวิทยาลยัเปิด มีการตัง้คณะกรรมการหลกัสตูร และมีการสร้าง

นวตักรรม ในรูปมหาวิทยาลยัเสมือน (virtual university) ท่ีเป็นพฒันาการท่ีตรงข้ามกบัมหาวิทยาลยัใน

ประเทศยโุรปอ่ืน ท่ีก่อตัง้ในระยะเวลาเดียวกนั (ระหวา่ง 1920-1980)   

 

 

 

 

 



3 

 

มหาวิทยาลยัเปิดในประเทศองักฤษท่ีผู้ เขียนบทความได้นําเสนอคือ The Open University , 

United Kingdom ก่อตัง้ในปี 1970 จดุประสงค์การก่อตัง้เพ่ือขยายโอกาสการศกึษาระดบัอดุมศกึษาให้

กว้างมากขึน้ โดยการให้โอกาสครัง้ท่ีสองให้กบัผู้ ท่ีต้องการเรียนแตไ่มมี่โอกาสได้เข้าศกึษาในระบบหลกั

จากสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียน นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัยงัมีแนวคิดท่ีเก่ียวข้องการเรียนการสอนหลาย

ประเดน็ การจดัเตรียมวสัดกุารสอน การพิจารณาภาระของผู้ เรียน การบรูณาการประเมินการเรียนการสอน

ในวสัดกุารเรียน กระบวนการเรียนรู้ การประเมินอยา่งตอ่เน่ือง การถ่ายโอนหนว่ยกิต การฝึกอบรมผู้สอน 

การตระนหหนกัถึงแนวคดิการเรียนท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง รวมทัง้วิธการเรียนแบบยืดหยุน่ 

จากพฒันาการของมหาวิทยาลยัเปิดดงักล่าว ผู้ เขียนบทความได้สรุปวา่มหาวิทยาลยัเปิดเป็น

สถาบนัการศกึษาท่ีสามารถสนบัสนนุแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกตา่งกนั ทัง้แนวคิด ประชาธิปไตย 

ฟาสซิสต์ โซเชียลลิสม์ ได้อย่างลงตวัและยงัเป็นตวัแทนขององค์กรการศกึษาท่ีภาครัฐใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การเปล่ียนแปลงสงัตมให้ดีขึน้  การจดัตัง้มหาวิทยาลยัเปิด มีวตัถปุระสงค์โดยรวม ดงันี ้

1) ชว่ยพฒันาชาติและเศรษฐกิจ 

2) สนบัสนนุความต้องการของสงัคม 

3) เพ่ือเข้าถึงนกัศกึษากลุม่ใหม่ 

4) แทรกแซงเพ่ือเปล่ียนแปลงระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในแง่คณุภาพและนวตักรรม 

5) เสริมระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในส่วนท่ีการจดัการศกึษาในระบบไมส่ามารถทําได้ 

6) จดัเตรียมโอกาสให้ผู้ เรียนแตล่ะคนท่ีมีความต้องการ ความสนใจละรูปแบบการเรียนแตกตา่ง 

ได้เรียนรู้รู้ตามความต้องการของตนต้องการ 

ท้ายสดุผู้ เขียนได้ให้นิยามวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยัเปิดในวิถีการจดัการการพฒันา  

(development management) ตามนิยามนี ้สถาบนัการศกึษาทางไกลต้องมีการส่ือสารอย่างสม่ําเสมอใน

สิ่งท่ีมหาวิทยาลยัเป็นอยู ่การแบง่ปันท่ีเพียงพอ และการจงูใจให้นกัศกึษาและบคุลากรคงอยูใ่นระบบ 

ย่ิงกวา่นัน้ มหาวิทยาลยัต้องมุง่การทํางานบนฐานคณุคา่และนวตักรรม (value and innovative) 

ขบัเคล่ือนโดยคณุคา่ หรือ คา่นิยม (value) และมีความเท่ียงธรรมด้านสงัคม (social justice) ซึง่สว่นนีต้้อง

มีการตรวจสอบกนัตอ่ไป  

 

 

 

 

 



4 

 

 จากบทความดงักลา่ว  หลายทา่นอาจได้คําตอบวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยัเปิด และเม่ือ

ย้อนกลบัมาท่ีคําภาษาองักฤษของมสธ.ท่ีใช้คําวา่ Open University  เป็นคําท่ีส่ือความหมายได้ครบถ้วน

ตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว และเพ่ืออธิบายคําวา่ Open University  ตามท่ีมหาวิทยาลยัใช้ให้ชดัเจนย่ิงขึน้  

ผู้ เขียนขอยกข้อความบางสว่นใน สว่นนําของอนทุิน 2553(diary 2010)  และ บทความ” แนะนําคําศพัท์

เก่ียวกบัการเรียนทางไกล “ท่ีผู้ เขียนได้นําเสนอไว้ กลา่วคือ คําวา่ open มีความสอดคล้องกบัวิถีการเรียน

การสอนของมสธเป็นอยา่งย่ิงเพราะมสธ เป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ท่ีเปิดโอกาสทางการศกึษาให้แก่

ประชาชน โดยยดึแนวคดิเปิดใจ ท่ีจะรับแนวคิดใหมใ่นการเปล่ียนแปลง ยืดหยุ่นตามกาลเวลา เปิด

หลักสูตรให้กว้างขวางเพ่ือสนองความต้องการของสงัคม เปิดสถานท่ี คือ ให้การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทกุแหง่ 

เปิดเวลา คือ ให้การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทกุเม่ือ เปิดวิธีการ คือ ใช้วิธีการถ่ายทอดหลายรูปแบบ เรียนตาม

ความพร้อมของผู้ เรียนแตล่ะคน  และเปิดอายุ คือ ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ไมจํ่ากดัวยัวฒุิ   

นอกจากนี ้คําวา่ open ยงัมีความหมายรวมถึงการเรียนท่ีใช้แหลง่ทรัพยากรสนบัสนนุ โดยเฉพาะ

การเรียนออนไลน์ (online learning)  การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ( elearning)  การเรียนแบบยืดหยุน่ 

(flexible learning)และคําอ่ืนๆ ท่ีเป็นการเรียนในรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์  ซึง่คําเหลา่นีส้ะท้อนถึงระบบ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเป็นอยา่งดี    

*เน้ือหาบางส่วนสรุปความจากบทความ “ What are open universities for ?” 

** บรรณารักษ์ 7 หัวหน้าหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ สํานักบรรณ

สารสนเทศ 

รายการอ้างอิง 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2553)  อนุทนิ 2553 นนทบรีุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

Tait, Alan (2008) What are open universities for ? Open Learning 23, (2) : 85-93. 


	มหาวิทยาลัยเปิด

