
การศึกษาระบบเปิด มหาวิทยาลัยเปิด การเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน: 
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 จากการสัมมนาระดมสมองเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
จัดท ากรอบข้อบังคับ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ผ่านมา  มีการอภิปรายเนื้อหาในมาตราต่างๆ 
และ อภิปรายถึงการใช้ค า หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนการสอนที่สะท้อนอัตลักษณ์หรือ
คุณลักษณะเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเพ่ือจะน าไปเขียนในมาตราต่างๆ ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยค าที่มีการหยิบยกมาอภิปรายอย่างกว้างขวาง  ได้แก่ ค าว่า  “ระบบเปิด” “ไม่มี
ชั้นเรียน” “ระบบการศึกษาทางไกล”  และ “มหาวิทยาลัยเปิด”  หลายคนตั้งค าถามถึงการใช้ค าเหล่านี้ เช่น  
ต้องระบุขอบเขตของการมีชั้นเรียน หรือไม่มีชั้นเรียนในค าว่าระบบการศึกษาทางไกลหรือไม่เพราะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้การสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน บางกลุ่มมีค าถามว่า หากใช้ค าว่า ระบบ
เปิดจะครอบคลุมถึงการศึกษาทางไกลหรือไม่ ขณะที่บางกลุ่มเห็นว่า ควรเพ่ิมระบบการเรียนการสอนทางไกล 
และ มหาวิทยาลัยเปิด เพราะว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีค าว่า open University ปรากฏในชื่อ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งปรากฏในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ด้วย ขณะที่บางกลุ่มมีการเสนอให้ใช้  ค าว่า 
มหาวิทยาลัยเปิดในระบบการเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ค าที่เหมาะสมที่สะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือน าไปใส่ในมาตราของพระราชบัญญัติ   ผู้เขียนในฐานะ
นักสารสนเทศและรับผิดชอบการจัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
จึงได้ค้นหาและรวบรวมความหมายและแนวคิดของค าดังกล่าว ดังนี้ 
 ระบบเปิด   ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Open system เมื่อค้นหาความหมายของค าว่า ระบบ  มีผู้ให้
นิยามไว้ว่า หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและขึ้นต่อกัน โดยส่วนประกอบต่างๆ มีการ
ท างานร่วมกันอย่างผสมผสานเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน 
ส่วนแรกคือ สิ่งที่ป้อนเข้าหรือปัจจัยน าเข้า (input) เช่น สภาพแวดล้อมต่างๆที่ต้องการ ในระบบการศึกษา สิ่ง
ป้อนเข้าคือ นักเรียน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น ส่วนที่สองคือ กระบวนการ (process) เป็นวิธีการต่างๆ ที่จะ
น าไปสู่ผลงานหรือผลลัพธ์ ในระบบการศึกษา กระบวนการ ได้แก่ วิธีการสอนต่างๆ ส่วนที่สามคือผลงานหรือ 
ผลลัพธ์ (output) เป็นผลส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรู้  
ความสามารถและมีทักษะ สามารถด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ องค์ประกอบทั้งสามส่วนต้องสัมพันธ์กันและต้อง
มีการตรวจสอบว่าบรรลุผลหรือไม่ จึงต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ เช่น การติดตามประเมินผลการเรียนการ
สอน เป็นต้น 
  ระบบโดยทั่วไป มี 2 ระบบ คือ ระบบปิด (close system) และระบบเปิด (open system)    
หากพิจารณาในแง่องค์กร ระบบปิดเป็นระบบที่ส่วนประกอบทั้งหมดไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ส่วนระบบเปิด เป็นระบบที่ต้องอาศัยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
ลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความสมดุล รวมทั้ง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลหรืออิทธิพลต่อการท างานขององค์กร  หากพิจารณาในแง่การท างาน ระบบ
ปิด  เป็นระบบที่ท างานโดยเป็นอิสระต่อกัน ควบคุมการท างานและแก้ไขด้วยตนเอง ไม่เปิดโอกาสให้คน
ภายนอกได้เข้าร่วมเพ่ือป้องกันความเสียหาย ขณะที่ระบบเปิดเป็นระบบที่ไม่มีการควบคุมการท างานด้วยตัว
ระบบ แต่ต้องควบคุมดูแลโดยมนุษย์ เปิดโอกาสให้คนนอกร่วมปฏิบัติงาน หรือหากพิจารณาด้านองค์ประกอบ
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ของระบบ ระบบเปิดเป็นระบบที่รับปัจจัยน าเข้าจากสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันก็ส่งผลผลิตกลับไปยังสิ่งแวดล้อม
อีกครั้งหนึ่ง  
 การศึกษาระบบเปิด ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า open education  การศึกษาเป็นระบบ  ประกอบด้วย
ระบบย่อยๆ หลายระบบ  เช่น ระบบการสอน ระบบการเรียน ระบบการบริหาร  ระบบย่อยต่างๆ มีการ
ด าเนินงานสัมพันธ์กันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  ระบบการศึกษา ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ  
การศึกษาระบบปิด  (closed education) และการศึกษาระบบเปิด (open education)  หากพิจารณาค าทั้ง
สองในแง่การรับเข้า การศึกษาระบบปิดเป็นการจ ากัดการรับ และมีการคัดเลือก ขณะที่การศึกษาระบบเปิด 
เป็นระบบที่รับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาอย่างเปิดกว้าง ไม่จ ากัดจ านวน หรือ ไม่จ ากัดการรับ 
(open admission) และไม่มีการคัดเลือก หากพิจารณาในแง่การจัดการเรียนการสอน  การศึกษาระบบปิด
เป็นการจัดการศึกษาในระบบชั้นเรียน ขณะที่การศึกษาระบบเปิด  เป็นการจัดการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียน 
หรือหากพิจารณาการน าส่งหลักสูตรเนื้อหาการสอน ระบบปิด ใช้วิธีการสอนแบบเผชิญหน้าโดยผู้สอน ขณะที่
ระบบเปิดใช้วิธีการเรียนทางไกลผ่านสื่อการสอน ทั้งสื่อการสอนออนไลน์และออฟไลน์ โดยผู้เรียนไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียน  
 ปัจจุบันแนวคิดการศึกษาระบบเปิดได้รับการน ามาประยุกต์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพราะระบบ
การศึกษาต้องเป็นระบบเปิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม  เป็นระบบที่
เปิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา อีกทั้งเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และมีเสรีภาพในการเลือกเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง การศึกษาระบบเปิดจึงมี
ความเหมาะสมกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน สิ่งนี้ยืนยันได้จากค ากล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ท่านกล่าวไว้ว่า “การศึกษาระบบเปิดเป็นการศึกษาที่มุ่งเปิดโอกาส
ให้แก่ผู้เรียนโดยการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ด้อยโอกาส กระจายโอกาสการศึกษาให้กว้างขวางทั่วทุก
ท้องถิ่น เป็นระบบที่ช่วยให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษา ในลักษณะ  ใครใคร่
เรียน เรียนและอยู่ที่ไหนก็เรียนได้  เพราะเป็นการศึกษาถึงบ้านและบริการถึงตัวนักศึกษา” 
 มหาวิทยาลัยเปิด  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า open university   เป็นค าเรียกสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่สอนทางไกลเชิงนวัตกรรม  เกิดจากแนวคิดที่รัฐต้องการขยายโอกาสการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีข้อจ ากัดการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิด อยู่บนฐานแนวคิดการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญเท่ากับปัจจัยสี่ จ าเป็นต้อง
ตอบสนองความต้องการของสังคมและยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาระบบเปิดที่ใช้ระบบทางไกล
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชน  แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2369 
หรือ ค.ศ.1826 ที่มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน (University of London ) มหาวิทยาลัยเริ่มมีการจัดการเรียน
การสอนทางไกลคู่ขนานกับการเรียนในชั้นเรียน จากนั้นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งอังกฤษ (The Open University 
of United Kingdom) มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียนเป็นแห่งแรก 
 มหาวิทยาลัยเปิดเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีแนวคิดและแบบแผนการจัดการศึกษา
ต่างจากมหาวิทยาลัยปิดหรือมหาวิทยาลัยแบบจ ากัดรับ  กล่าวคือ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด การ
รับผู้เรียนเข้าเรียนแบบไม่จ ากัดจ านวน การไม่มีชั้นเรียนตามปกติเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ใช้รูปแบบ
การศึกษาทางไกลที่ท าให้การเรียนเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้
หลากหลายชนิดทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม และมีระบบการวัดประเมินผลความรู้และประสบการณ์ที่ท าให้มั่นใจ
ได้ว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  คุณภาพของมหาวิทยาลัยเปิดอยู่ที่
องค์ประกอบส าคัญ 3 ระบบ คือ ระบบการผลิตสื่อ ระบบการจัดการเรียนรู้และบริการการศึกษา และระบบ
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ทะเบียนและวัดผลการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเปิดจะให้ความส าคัญอย่างมากกับระบบการสอบ การสร้าง
แบบทดสอบ การจัดสนามสอบ และกระบวนการสอบ 
   ค าว่า มหาวิทยาลัยเปิด มีการใช้ค าเรียกอ่ืนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น  สถานศึกษาเปิด  
ระบบตลาดวิชา  โดยค าแรก เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่รับนักเรียนไม่จ ากัดจ านวนและไม่
มีชั้นเรียน ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลโดยผู้เรียนเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารการเรียนที่
มหาวิทยาลัยจัดดท าข้ึน โดยเรียกสถานศึกษาเปิดว่า มหาวิทยาลัยเปิด ส่วนค าว่า  ระบบตลาดวิชา เป็นแนวคิด
ไม่จ ากัดรับนักศึกษาแต่มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตัวอย่างมหาวิทยาลัย เปิดของรัฐที่จัดการเรียน
การสอนแบบตลาดวิชาในปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 จ า ก ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะแ น ว คิ ด ข อ ง ค า ดั ง ก ล่ า ว  เ มื่ อ น า ม า พิ จ า ร ณ า ใ น บ ริ บ ท ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จะพบว่า มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับค าเหล่านั้น  กล่าวคือ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ที่จัดการศึกษาในระบบเปิดแบบไม่มีชั้นเรียน สิ่งนี้ยืนยัน
จากแนวคิดหลักส าคัญ 3 ประการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน ามาเป็นแนวคิดพ้ือนฐานการจัดตั้งคือ 1) 
ด าเนินการตามแนวทางมหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศอังกฤษที่พัฒนาระบบมหาวิทยาลัยเปิดแบบตลาดวิชาให้
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดอย่างแท้จริง (จากค าว่า ตลาดวิชา เป็นการรับโดยไม่จ ากัด) 2) ใช้การเรียนการสอนผ่าน
สื่อบทเรียนทางไปรษณีย์ และ 3) จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่สอนในระบบเปิดที่ไม่มีชั้นเรียน  อีกทั้ง มีค าว่า open 
university ปรากฏในชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย  
 ข้อความ “ พัฒนาระบบมหาวิทยาลัยเปิดแบบตลาดวิชาให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดอย่างแท้จริง” 
ข้างต้น มีที่มาจากการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแบบตลาดวิชา แต่ยังต้องเข้าชั้นเรียน
ท าให้ ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่ วถึ งกลุ่ มคนยากจนขาดโอกาส   โดยกระบวนการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการก าหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) ที่ระบุ “ 
พัฒนาระบบมหาวิทยาลัยตลาดวิชาให้เป็นระบบเปิดอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการเปิดรับนักศึกษาโดยไม่มี
การสอบคัดเลือก วิธีการจัดและด าเนินการศึกษา โดยอาศัยบทเรียนทางไปรษณีย์ การใช้สื่อการสอนต่างๆ โดย
ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ” 
 ข้อความ “ใช้การเรียนการสอนผ่านสื่อบทเรียนทางไปรษณีย์ และจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่สอนใน
ระบบ เปิ ดที่ ไ ม่ มี ชั้ น เ รี ยน  ปร ากฏ ในวั ต ถุ ป ระส งค์ ก า ร จั ดตั้ ง ที่ มี ก า ร ระบุ ใน พระร าชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521    ”… เพ่ือสนองความต้องการของผู้ที่ประสงค์จะได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เห็นควรส่งเสริมในมีการศึกษาระบบเปิด โดยอาศัยสื่อ
การสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เพือให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเองและไม่จ าเป็นต้อง
มาเข้าชั้นเรียนตามปกติ การศึกษาระบบเปิดช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อยาง
กว้างขวาง เป็นการให้การศึกษาผู้ใหญ่แก่ผู้ประกอบอาชีพอยู่แล้วให้มีโอกาสเพ่ิมพูนวิทยฐานะ อันเป็นสวนของ
การศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกชั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนา
คุณภาพประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
…” 
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  ค าว่า การศึกษาระบบเปิด มหาวิทยาลัยเปิดและการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียนจึง
เป็นค าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชได้ เป็นอย่างดี    ดั งนั้น ข้อความ    
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้วิธีการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน “  
หรือ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระบบเปิดที่ไม่มีชั้นเรียน “  จึงเป็น
ข้อความที่มีความเหมาะสมที่จะระบุในพระราชบัญญัติ เนื่องจากข้อความนี้สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน  มีค าว่า มหาวิทยาลัยเปิด หรือ  open University ตามชื่อภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย  มีค าว่า การเรียนการสอนทางไกล (ปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด 
หรือ open and distance learning (ODL))  และมีค าว่า ไม่มีชั้นเรียน ซึ่งค านี้ยิ่งสะท้อนถึงแนวคิดความเป็น
มหาวิทยาลัยที่ใช้แนวคิดการศึกษาระบบเปิด (open education) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่าง
แท้จริง ยิ่งกว่านั้น ค าว่า open ที่ปรากฏในชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นชื่อที่
สอดคล้องกับวิถีของมหาวิทยาลัย  กล่าวคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา
ในระบบการเปิด  เปิดโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่การเปิดใจรับแนวคิดใหม่ทางการศึกษาระบบเปิด   เปิดกว้าง
ในการรับผู้เรียน  ไม่มีการสอบคัดเลือก รับผู้เรียนโดยไม่จ ากัด เปิดสถานที่เรียน  สามารถเรียนได้ทุกที่ เปิด
เวลา เรียนได้ทุกเวลาตามต้องการ เปิดอายุ เรียนได้ทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งเปิดในด้านแหล่งทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้ โดยผู้เรียนสามรถเรียนรู้ผ่านแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริการสนเทศ  ส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 02 504 7487; E-mail: jutharatstou@gmail.com  
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